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Numa escala de 1 a 3, (1 = não se parece nada comigo, 2 = um pouco parecido comigo, 3 = muito parecido comigo) 
avalie cada expectativa. 

Usando a mesma escala, faça com que a criança classifique cada expectativa. 
 

  

 

Expectativa dos pais                                     Nota Crenças das crianças Nota 

Meu amor será retribuído e apreciado.  Eu não mereço amor e carinho. Eu sou um 
produto com defeitBo. 

 

Eu sentirei amor e conexão rapidamente 
com essa criança. 

  Eu não tenho certeza se estou seguro aqui 
ou se posso confiar em você. 

 

Essa criança aprenderá rapidamente a viver 
dentro das minhas regras, objetivos e 
ambições.  

  Eu não entendo as suas regras e elas não 
fazem sentido para mim. Eu nunca vou me 
encaixar aqui. 

 

As necessidades desta criança serão iguais às 
dos meus filhos biológicos. 

 Eu não sou como os seus outros filhos, 
então, não me trate como se eu fosse. Eles 
não passaram pelo que eu passei. 

 

Meus filhos biológicos irão aceitar essa 
criança nova como um irmão. 

 Seus outros filhos são maus comigo. Eles 
não gostam de mim e tentam trazem 
problemas. 

 

Meu filho se encaixará bem com toda minha 
família e será bem recebido por ela. 

 Todos os parentes me tratam como se eu 
fosse diferente. Eles não gostam de mim 
como gostam das outras crianças.  

 

Meus amigos e conhecidos irão validar meu 
papel como pai/mãe na vida do meu filho e 
me apoiarão no processo de adoção e além 
dele. 

 Não vamos mais a lugares divertidos como 
costumávamos ir. Eu sei que todos me 
culpam.  

 

Meu filho me verá como sua família e 
esquecerá sua família biológica e seu 
passado. 

 Quero que você comece a falar comigo 
sobre a minha família biológica. Preciso da 
sua ajuda para lidar com as minhas perdas. 

 

Posso fazer por esta criança o que não foi 
feito por mim.  

 Se eu não puder ser o que você deseja que 
eu seja, tenho medo de que você não goste 
de mim e que me abandone. 

 

Não farei a esta criança o que foi feito 
comigo. 

 Tenho medo que você me machuque caso 
eu não te agrade. 

 

Nunca sentirei qualquer arrependimento ou 
ambivalência por adotar esta criança com 
um passado traumático. 

 Tenho medo de que eu seja demais para 
você lidar. Eu nunca quis ser adotado 
mesmo. 

 


