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Apoiando as Famílias Adotivas Após a Colocação 
Estratégias para Ajudar as Crianças a Adaptarem-se 

 
● Diga à criança, desde o começo e frequentemente, que você entende a sua tristeza ao deixar 

pessoas importantes.   
Dê permissão para a criança expressar seus sentimentos de tristeza, raiva ou luto (Ward, s.d.).  Evite 
dizer coisas como: "Isso é passado, você está conosco agora", "Não pense neles, somos seus pais 
agora" ou "Não se preocupe, você vai esquecê-los em breve".  Dê à criança permissão para o luto. "É 
normal ficar triste porque você sente saudades.”,  "Aposto que muitas crianças que foram adotadas 
se sentiram da mesma maneira.” 

● Mantenha o horário da criança relativamente livre de atividades constantes.  
 Os pais adotivos muitas vezes tentam ajudar seus filhos a esquecer o passado enchendo-os de 
atividades.  Neste momento, as crianças não precisam de movimento constante, mas sim, de um 
ambiente em que o tempo para compartilhar e conversar seja uma prioridade. 

● Mantenha o Livro da Vida acessível à criança.   
Os pais adotivos não devem tentar apagar o passado da criança, colocando o Livro da Vida fora da 
vista e fora do alcance.  Ter contato com o Livro da Vida é semelhante a visitar o cemitério após a 
perda de um ente querido.  Isso ajuda a criança a passar pelo processo de luto (Riggs, s.d.). 

● Não se sinta rejeitado pela criança que se lembra de relações com figuras de apego perdidas.   
As crianças em luto mencionam muitas vezes os momentos felizes com pais biológicos ou pais 
acolhedores.  Podem salientar que "a nossa mãe acolhedora não fazia isso desse jeito", quando 
experimentam sentimentos de perda em relação ao cuidador anterior.  Responder positivamente às 
crianças quando elas mencionam atividades, memórias ou tradições anteriores, enviará a 
mensagem às crianças de que são aceitas e amadas.  

● Providencie o contato regular com pais acolhedores, familiares biológicos e outras figuras 
importantes de apego.   
Separações abruptas criam traumas e aumentam o pânico e o medo ligado à perda.  Contatos 

periódicos e planejados por telefone ou pessoalmente com pais acolhedores e outras figuras de 
apego podem ajudar a criança nos estágios do luto.  Manter contato com os membros da família 
biológica é fundamental.  Há muitos benefícios para a criança quando ela é capaz de continuar a ter 
um relacionamento com a família biológica.  Por exemplo:          
o Acesso a informações genéticas e médicas que podem ser importantes                    

o Desenvolver um sentido mais profundo de compreensão de sua identidade e um maior sentido 
de completude 

o Preservar as ligações não só com a sua família biológica, mas também com a sua história                                                                                                                        
o Desenvolver uma melhor compreensão do motivo da colocação, o que pode diminuir os 

sentimentos de abandono e aumentar o sentimento de pertencimento  
o Perceber os familiares biológicos como pessoas reais com pontos fortes e falhas, acabando com 

fantasias de perfeição (ou com fantasias excessivamente negativas)   
(https://www.childwelfare.gov/pubs/f_openadopt.cfm) 

● Lembre-se da importância do contato físico.   
As crianças sentem-se fortalecidas com a presença dos pais que se sentam perto delas quando 
compartilham sentimentos intensos.  Um toque no ombro ou um colo para se sentar tranquilizam um 
jovem problemático, com a garantia de amor e proteção.  Deve-se lembrar que as crianças mais velhas 
também precisam da tranquilidade e segurança que vem ao sentar-se no colo de um adulto ou com 
um abraço, tanto quanto as crianças pequenas. 
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