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INTRODUÇÃO 

A ideia de exigir preparação e treinamento a fim de se tornar um acolhedor pode parecer 
estranha, particularmente quando a maioria dos pais cria seus filhos biológicos com pouca 

preparação acerca de criação de filhos a não ser as experiências que eles tiveram na 
infância. O conceito de acolhimento não se restringe somente ao receber a criança/ 

adolescente e criá-la como parte da sua família. Agora, o conceito já é vastamente 
reconhecido como a habilidade de cuidar do filho(a) de outra pessoa em um tempo de 

grande dificuldade para a criança/ adolescente e sua família. Isto significa cuidar da 
criança/ adolescente através do acolhimento por um período determinado que pode 
acabar com a criança/ adolescente voltando para casa, sendo adotada ou, dependendo 

da idade, a criança/ adolescente se tornar independente. 

“O desafio do acolhimento” ajuda a preparar potenciais acolhedores para os desafios que 

aparecerão no decorrer do caminho – aprender a entender pelo que a criança/ 
adolescente já passou, por que eles se comportam de tal maneira possivelmente 

trabalhando com a família da criança/ adolescente, trabalhando com o assistente social e 
entendendo a situação legal da criança/ adolescente com o objetivo de prover para a 

criança/ adolescente esperança para um futuro melhor. Se você conversar com algum 
acolhedor experiente, eles dirão que preparação e treinamento são essenciais para 
entender mais sobre a criança/ adolescente e sua situação para que você possa fazer este 

difícil, mas compensador, trabalho mais eficientemente. 

 

Nós esperamos que você aprenda muito ao fazer este curso, estando você no meio de um 
acolhimento ou só começando a pensar sobre isso, e que você também aproveite bem o 

tempo junto com o grupo. Nós esperamos que aqueles de vocês que estão começando a 
pensar em acolhimento resolvam aceitar o desafio e, aqueles que já estão acolhendo, 

renovem seu compromisso com o desafio. 

 “Você faz um viver pelo que você recebe – você faz uma vida pelo que você dá” - 
Winston Churchill  
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   CAPÍTULO 1  O QUE É ACOLHIMENTO? 

 
 

Para que possamos entender melhor o que é Acolhimento e como surgiu o 

Acolhimento Familiar, vamos voltar ao período da Colonização. 

A história nos relata que o Acolhimento vem desde esta época, ao qual as 
crianças indígenas eram afastadas de suas famílias para serem educadas 

pelos jesuítas facilitando a colonização.  

No período da Monarquia houveram grandes mudanças, as quais crianças 

passaram a ter olhares mais apurados. As leis foram reformuladas, foi 
fundada a Primeira Casa de Recolhimentos dos Expostos, depois a 

preocupação com a educação das crianças, ampliação quanto a faixa etária 
das crianças pois só recebiam bebês, o que ocasionou o aumento de 

abandonos. Após isto, foram criadas várias instituições (orfanatos, 
dispensários, educandários) mas a taxa de mortes destas crianças mostrava 

que os cuidados eram precários e que as crianças que estavam ali 
preservavam uma sociedade que os enxergavam como inferiores.  

Com o passar do tempo, as leis de assistência e proteção a menores foram se 
consolidando mas até chegar a aprovação do ECA, surgiram instituições com 

regime prisional, como as FUNABENS, que posteriormente passou a ser FEBEM, 
a situação de descuido e violência continuava, mas o atendimento com os 

menores infratores permaneceram de forma ineficaz e com isto através de 
muitos estudos, articulações com a população, a Nova Constituição garantiu um 

novo segmento, que gerou o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As leis foram crescendo e com isto o ECA foi sendo fortalecido. Muitas 

mudanças foram ocorrendo, paradigmas foram quebrados e as crianças e 
adolescentes passaram a ter olhares mais apurados, sendo vistos como seres 

humanos integrantes da sociedade, com direitos e deveres que deveriam ser 
respeitados e preservados, como em qualquer contexto da nossa sociedade. 

Em 2006, o PNCFC – Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, 

veio para intensificar o ECA; em 2009 houveram novas leis que também 

fortaleceram o ECA e dentro deste conceito de acolhimento, estas leis 
contribuíram com algumas diretrizes pontuais, conforme segue: 

 

Art. 34. § 1º - A inclusão da criança ou adolescente em programas de 
acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, 

observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, 

nos termos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

ART. 19 - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 

seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
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convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes. 

 

Diante disto, duas modalidades de acolhimento surgiram, sendo institucional e 
familiar. 

 

 O acolhimento institucional acontece de maneira planejada e 

organizada para atender uma demanda maior de crianças ou 
adolescentes, como casa lar, saica ou república. 

 O acolhimento familiar acontece de forma personalizada, realizado por 
uma família selecionada, preparada e acompanhada por um serviço 

específico.   

Não podemos deixar de dizer que as duas modalidades de acolhimento são 

devidamente acompanhadas por uma equipe de profissionais, que conhecem a 

alta complexidade do trabalho garantindo o melhor a todos, cada um com sua 
particularidade, mas uma não menos importante que a outra. 

Agora, após conhecer um pouco do contexto histórico em que o Acolhimento 
está envolvido, os itens abaixo trarão com muita clareza todo o contexto de 

como se tornar uma Família Acolhedora, que tem o intuito de garantir a 
convivência familiar e comunitária as crianças e adolescentes, mostrando que a 

institucionalização, por vezes, viola estes direitos. 

 

 ALGUNS PONTOS PARA CONSIDERAR  A)

Este capítulo te ajuda a pensar sobre o que está envolvido no acolhimento 

e explica como o curso de treinamento é adequado para alguém se tornar 
um acolhedor.  

 

“A coisa mais importante que eu aprendi do curso foi que o 

acolhimento será um trabalho difícil e que eu vou precisar 
de uma mente aberta e bastante ajuda. Mas, as crianças que 

estão por aí realmente precisam de nós.”  

 

 

Mensagens chave:  

• O acolhimento envolve todas as pessoas da casa incluindo os filhos da 

família acolhedora e outros parentes.  

• Acolhimento é complexo. Ideias simples como, por exemplo, resgatar 

crianças/ adolescentes de lares infelizes e dar uma boa família para 
compensar a família inadequada, não são corretas. 
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• Há diversas razões porque crianças e adolescentes precisam de 

cuidados. 

• Existem diferentes tipos de acolhimento, incluindo curto prazo ou 

emergencial, médio prazo, cuidado compartilhado e longo prazo. 
Alguns acolhedores proporcionarão cuidados a curto ou médio prazo, 

mas outros poderão se tornar famílias substitutas por períodos longos. 

• Acolhimento, às vezes, envolve trabalhar de perto com a família 
biológica da criança/ adolescente para ajudar a criança/ adolescente 

a voltar para casa ou, pelo menos, para manter o contato enquanto o 
retorno não acontece. 

• Todos os acolhedores precisam entender as dificuldades e problemas 
que a criança/ adolescente e sua família já encararam se eles quiserem 

ser eficazes. Isto inclui os efeitos da pobreza e discriminação. 

• Acolhimento é um serviço comunitário local, promovido por famílias para 

famílias. Este serviço possibilita ajuda em tempos de crises e stress. 
Deveria ser um serviço flexível e não uma última opção caso todas as 

outras opções tenham dado errado. 

 

 

VOCÊ E O SEU LAR 

Acolhimento envolve todas as pessoas que fazem parte do lar, incluindo os filhos 
da família acolhedora e outros parentes. 

A estrutura das famílias varia consideravelmente; não existe uma descrição 
para família típica. Famílias estão todas em estágios diferentes na vida. Por 

exemplo, dois lares diferentes podem conter quatro pessoas. Uma pode ter 
uma combinação de idades elevadas, por conta de filhos já crescidos ou por 

avós morando na mesma casa. Outros lares podem ter crianças pequenas em 
casa. 

• Qualquer nível de experiência que o lar possa oferecer diante do 
acolhimento significará novos desafios e irá requerer novas habilidades.  

• O seguinte exercício se concentra naqueles que vivem em um lar 
específico. De qualquer forma, acolhimento envolve um grupo de 

pessoas muito mais abrangente da comunidade local que inclui outros 
parentes da família, amigos, vizinhos, escolas, médicos, igrejas e afins. 

• Também ajuda a considerar se você tem tempo suficiente na sua vida 

para cuidar de uma criança/ adolescente com necessidades. 
Acolhimento terá uma demanda sobre você e sua família, é importante 

que você tenha o tempo necessário para tal.  
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Quem usa o serviço?  

O stress, causado pela pobreza, desemprego e discriminação, pode levar 
algumas famílias à terem suas crianças/ adolescentes acolhidas. Algumas 

famílias acham que têm pouco, talvez nenhuma condição emocional e prática 
de cuidar das próprias crianças e/ou adolescentes. Essas circunstâncias afetam 

alguns grupos mais do que a outros – por exemplo, famílias grandes, famílias 
pobres e pessoas com deficiência. As famílias que estão em melhores 

condições financeiras acham maneiras de lidar com o stress familiar de forma 
que não seja necessária uma intervenção de algum serviço social ou 

organização.  

 

 

 

EXERCÍCIOS: 1 E 2  

SENTIMENTOS DIFERENTES DE PERSPECTIVAS DIFERENTES 
COMO A CRIANÇA/ ADOLESCENTE PODE SE SENTIR 
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 O QUE ACOLHEDORES FAZEM?  B)

Acolhimento pode envolver contato próximo com a família da criança/ 
adolescente para ajudar a sua volta para casa ou para manter o contato com 

membros da família mesmo que a criança/ adolescente não possa voltar para 
casa. Existem tipos diferentes de acolhimento, incluindo os emergenciais, curto 

prazo, e longo prazo. 

Acolhimento pode ser imprevisível e inclui uma variedade abrangente de 
tarefas. Isto requer muitas habilidades diferentes que você pode já ter, mas 

também precisará desenvolver algumas como: 

• Ouvir e entender a criança/ adolescente 

• Encorajar atividades infantis 

• Construir a autoestima da criança/ adolescente  

• Desenvolver comunicação com a criança/ adolescente 

• Ajudar a criança/ adolescente a ser um “protagonista” e não uma 

“vítima” 

• Mostrar para a criança/ adolescente como ter cuidados com a saúde e 

ter higiene 

• Ajudar a criança/ adolescente a entender seu próprio desenvolvimento 

• Apoiar a criança/ adolescente nos estudos 

• Apoiar a criança/ adolescente no contato com a família 

 

Um trabalho habilidoso: 

• Acolhedores têm um trabalho difícil que pode ser imprevisível.  

• Todos os acolhedores devem estar preparados para cuidar de crianças 

ou adolescentes que já foram abusados sexualmente. Algumas vezes 
esta informação não é conhecida antes que a criança/ adolescente 

chegue. 

• Acolhedores precisam de uma variedade de habilidades. Você pode já 

ter várias delas como a habilidade para ouvir e conversar com criança 
e adolescentes. 

• Algumas novas habilidades precisarão ser desenvolvidas ou habilidades 
já adquiridas precisarão ser adaptadas. É necessário providenciar 

treinamento para ajudar os acolhedores a fazerem isso. 

• Acolhedores não estão sozinhos. Educadores do projeto, assistentes 

sociais e psicólogos devem estar sempre disponíveis para ajudar.  



   
10 

 
  

Trabalhando com outros profissionais: 

• Acolhedores trabalham com diferentes profissionais que têm mais status 
(no trabalho social) do que as famílias acolhedoras. Isto pode significar 

que a opinião dos acolhedores não seria levada tão a sério quanto a 
dos outros. Por exemplo, sabendo que a criança/ adolescente veio de 

um abrigo e que está sendo cuidado pela família acolhedora, o diretor 

da escola da criança/ adolescente pode ter a tendência de se 
comunicar com o projeto ou o assistente social antes de se comunicar com 

a família acolhedora. Acolhedores precisam ter confiança e apoio para 
desafiar e superar situações como essa. 

• Acolhedores estão em uma boa posição para certificar que a educação 
para a criança/ adolescente tem sido promovida e não negligenciada. 

• Acolhedores também podem providenciar informações importantes 
sobre a saúde da criança/ adolescente e preencher algumas brechas 

que são comuns no histórico de saúde das crianças e adolescentes que 
vivem longe da família. 

• Às vezes, outros profissionais não apreciam totalmente que as famílias 
acolhedoras tenham acesso à informações relevantes para se ter um 

cuidado apropriado da criança/ adolescente. 

 

Alguns comentários de acolhedores  

“Às vezes acolher significa ter longas horas, sentando e esperando por 

uma criança que, por algum motivo, fugiu.”  

“Eu não me vejo como um santo. Eu me vejo como uma valiosa pedra que 

possibilita a criança a pisar para prosseguir a caminhada.”  

“Mês passado eu testemunhei o nascimento do filho de uma das primeiras 

meninas que eu acolhi. Para mim isso foi maravilhoso.”  

“O melhor para mim é quando a criança alcança algum objetivo durante o 

tempo dela comigo e perceber que fui eu quem ajudou para que isso 
acontecesse.”  

“Eu acho que às vezes os nossos filhos biológicos se sentiram esquecidos. 
Muitas vezes nós pedimos para que eles entendam algo que está muito 

além da capacidade deles.”  
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Acolhedores: 

• Ajudam a criança/ adolescente a prosseguir. 

• Ajudam a criança/ adolescente a aprender a compartilhar 

• Ajudam a criança/ adolescente a auto respeitar  

• Certificam que os direitos da criança/ adolescente são respeitados 

• Descobrem os problemas emocionais da criança/ adolescente 

• Supervisionam a criança/ adolescente de perto 

• Reagem à violência física apropriadamente 

• Cuidam de crianças e adolescentes que foram abusados sexualmente 

• Ajudam a criança/ adolescente a contar informações importantes 

• Lidam com suas fortes emoções 

• Preparam bebês para adoção 

• Respeitam privacidade e confidencialidade 

• Ouvem e escrevem o que é dito 

• Negociam com professores 

• Trabalham como uma equipe 

• Marcam consultas com médicos 

• Providenciam alimentação diferente 

• Conversam positivamente sobre os pais biológicos 

• Lidam com racismo 

• Ajudam a criança/ adolescente a ter orgulho de sua herança 

• Ouvem quando um adolescente quer conversar 

• Dão prioridade ao tempo junto a criança/ adolescente 

• Falam em defesa da criança/ adolescente 

• Cuidam de uma criança/ adolescente infectada com HIV 

• Vão as reuniões 
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C)  EXERCÍCIOS DE 1 – 3 (ESTUDO DE CASO) 
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ALGUNS PONTOS PARA LEMBRAR 

• Acolhimento é complexo – envolve as emoções das pessoas.  

• Crianças e adolescentes de todas as idades têm sentimentos e, 

normalmente, estes são contraditórios. Todos irão enfrentar emoções 
diversas associadas à separação e perda. As crianças/ adolescentes 

devem ser ouvidas e suas emoções e percepções devem ser levadas a 
sério. 

• Acolhimento envolve a família biológica da criança/ adolescente. 

• Quando uma criança/ adolescente vai morar com uma família 

acolhedora, este processo deveria ser parte de um plano para a 
criança/ adolescente. Cada plano é diferente. Para alguns isso quer 

dizer que o acolhimento será de curto prazo, demorando alguns meses. 
Mas, para outros pode significar muitos anos de acolhimento. 

• Acolhimento significa trabalhar com outros profissionais como assistentes 
sociais, profissionais da saúde e professores. 

• Acolhedores precisam de todas as informações corretas disponíveis 
sobre a criança/ adolescente ou adolescente para que possam acolher 

de forma efetiva. 

• Padrões apropriados de higiene são importantes em todos os lares 
acolhedores de acordo com as normas culturais. 

• As expectativas dos acolhedores, quanto a criança/ adolescente que 
eles estão acolhendo, devem ser realistas.  

 

 

 

 

D)  CRIANÇAS/ ADOLESCENTES QUE ACOLHEM: EXERCÍCIOS 1 – 5 
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Comentários de pesquisas com filhos de acolhedores:  

“Os filhos dos acolhedores se preocupam mais em ter que compartilhar 
suas coisas”  

“Os filhos dos acolhedores recebem menos informações sobre a criança/ 
adolescente do que os seus pais. Eles se sentem confrontados por uma 

criança/ adolescente a quem eles não entendem, talvez se sentindo 

ameaçadas e não gostaram disso. Apesar disso, eles são colocados na 
posição de aceitar e serem amigos da criança/ adolescente.”  

“A maioria dos filhos de acolhedores disse que gostou do acolhimento. Eles 
gostaram de ter uma criança/ adolescente por perto e de viver em uma 

família grande.”  

 

E)  OS BENEFÍCIOS DO ACOLHIMENTO  

Alguns comentários de quem já experimentou o acolhimento.  

“Eu acho que agora eu sou muito mais tolerante com as pessoas – eu 
entendo o problema das pessoas muito melhor. Eu também gosto de um 

desafio. O menininho que eu acolhi agora era muito mal visto pela última 
família que o acolheu – eles ficavam me ligando perguntando se eu sabia 

como seria difícil e que talvez fosse um desafio muito grande. Com isso eu 
tive determinação de que faria de tudo para que ele se tornasse uma 

criança diferente e ele é agora. Ele é um menininho muito lindo.” 

“Eu acho que nós tivemos a satisfação de acolhermos algumas crianças em 

casa e ver a coisa funcionando. Nós sentimos que essa era a coisa que nós 
realmente queríamos fazer e nossa família sentiu isso também. 

Definitivamente eu amadureci bastante e coisas que eram importantes 
antes, eu decidi que não seriam mais agora; como, por exemplo, a hora 

em que eu vou para cama dormir. Eu aprendi a disciplinar cada criança de 
acordo com sua necessidade; eu aprendi que toda criança é diferente.” 

“Eu nunca iria acreditar que eu poderia me dar tão bem com as crianças 
como eu vejo agora. Eu aprendi que a gente deve ser muito mais paciente 

com crianças do que a gente era, simplesmente porque eles vêm até nós 
precisando tanto amor e compreensão.” 

“Desde o início eu sabia que eu queria acolher crianças, porque eu sempre 
senti que as crianças devem ter um lar permanente e não ficar morando em 

instituições. O que eu aprendi com isso tudo é como trabalhar com crianças 

que estão experimentando um tempo difícil e ter paciência com elas. 
Quando você começa, você não tem certeza se está fazendo as coisas 

certas e se pergunta: Será que fiz tudo que eu podia? Existe algo mais que 
poderia ter feito? Mas, no decorrer do tempo você desenvolve técnicas de 

saber se você preparou uma criança e quando elas estão prontas para 
seguir em frente. 
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“As recompensas são grandes” 

 

Mais alguns comentários.  

“Uma das coisas que a gente tenta dar às crianças é o sentimento de que 
elas são importantes e o que elas fazem é importante.” 

“Quando uma criança não sabe tomar banho, usar garfo e faca e tem 
uma autoimagem bem fraca, puxa! Mas, quando eles deixam a nossa casa 

sabendo que eles são realmente alguém, é aí que eu sinto que eu realmente 
consegui fazer algo.” 

“Mas quando essas crianças vêm a você e mostram todo o amor que elas 
deveriam estar dando aos seus pais biológicos, essa é a maior recompensa 

de todas. Aí você sabe que tudo o que você fez, todas as dores de cabeça 
e dificuldades, tudo o que você investiu neles não foi em vão.” 

“Tem sido bom para nossa filha. Tem ajudado ela a entender que existem 

pessoas menos favorecidas e que assim a gente pode ajudar um pouco. 
Nada de muito grandioso, a gente vai somente compartilhar o nosso prato 

de comida com uma criança que precisa um lugar para morar.” 

“Quando uma criança vem a nós e não é muito boa em fazer coisas e aí 

ela muda e traz boas notas da escola, isso faz nos sentirmos muito 
orgulhosos.” 

 “Nós sentimos que estamos fazendo algo para alguém e isso é bom.”  

“Dar um bom começo para uma criança é o que realmente importa.”  

“Quando ela veio para casa e disse que tinha se inscrito para o coral - 
uma menina que sempre se sentiu incapaz de fazer qualquer coisa e nunca 

quis tentar nada – eu nem sei como dizer como todos nós nos sentimos 
bem. Eu espero que isso irá acontecer com você também.” 

“Quando eu digo que elas são como nossas próprias crianças, eu falo 
sério. Com as de 16 e 17 anos de idade dá para sentir muito amor porque 

nós realmente sentimos que eles são como nossas próprias crianças.” 

“Algumas das crianças que nós acolhemos cresceram, conseguiram o seu 

próprio lugar para morar, tiveram seus próprios filhos e ainda vêm nos 
visitar. Às vezes a gente até cuida de seus filhos como se fôssemos avós. O 

nosso relacionamento não acabou mesmo depois que o processo de 
acolhimento acabou. Nosso relacionamento pessoal continua da melhor 

maneira possível.”  
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RESUMINDO: EXERCÍCIO 6 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS E INDICAÇÕES DESTE CAPÍTULO 
 

 

Filme: 

 O contador de história. 

 

Vídeos: 

 O direito à convivência familiar e comunitária 
https://www.youtube.com/watch?v=T_sP2CnV80E 

 

Bibliografia: 

 

 Abrigo: Comunidade de acolhida e socioeducação - "Um olhar para a 

história" - Myrian Verás Baptista - São Paulo: Instituto Camargo Corrêa, 
2006. 

 

 Novos Rumos do Acolhimento Institucional - As modalidades de 
Acolhimento Institucional (organização) - Maria Lúcia Carro Ribeiro 

Gulassa - São Paulo: NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleos 
de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente, 2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=T_sP2CnV80E
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     CAPITULO 02   O INÍCIO DO ACOLHIMENTO 

 
 

 

Executando o direito da criança e do adolescente conforme ECA 

Proteger a criança e o adolescente, propiciar-lhes as condições para o seu 
pleno desenvolvimento, no seio de uma família e de uma comunidade, ou 

prestar-lhes cuidados alternativos temporários, quando afastados do convívio 
com a família de origem, são, antes de tudo e na sua essência, para além de 

meros atos de generosidade, beneficência, caridade ou piedade, o 
cumprimento de deveres para com a criança e o adolescente e o exercício da 

responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. 
Esta noção traz importantes implicações, especialmente no que se refere à 

exigibilidade dos direitos. (Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária) 

 
 

 RECEBENDO A CRIANÇA/ ADOLESCENTE A)

Neste momento se inicia o exercício da cidadania no cotidiano da família a 
prática do compromisso social que se dispuseram. 

Mudar de um lugar conhecido para um desconhecido é difícil para todos nós. 
Receber uma criança/ adolescente na sua casa irá ser difícil para a criança/ 

adolescente assim como para você e sua família. Talvez essa mudança foi só 
uma das várias pela qual a criança/ adolescente já passou. Esta parte da 

apostila aponta como as crianças/ adolescentes podem reagir às mudanças e 
ajudará os acolhedores a estarem mais preparados para os conflitos das 

primeiras semanas. 

O momento da acolhida deve ser dada especial atenção, recebendo de 

forma afetuosa, respeitosa apresentando-lhe o espaço e os membros da 
família, pois muitas crianças e adolescente não compreendem o motivo que 

foram afastadas do convívio familiar o que pode levá-los a encarar a medida 
como punição despertando sentimento de insegurança, rejeição,  

agressividade, revolta entre outros. 
É importante que as regras de convívio sejam explicadas, não sendo 

necessariamente no primeiro momento, devem ser colocadas de forma 
gradativa. 

O objetivo é tornar o ambiente seguro e previsível, porém com flexibilidade e 
espaço lúdico, com possibilidade de reconstrução de regras que incluam a 

participação das crianças e adolescentes.  
 

 ACOLHIDA AFETUOSA NÃO SIGNIFICA REVITIMIZAÇÃO  
 

 
IMPORTATE: Deve-se se possibilitar a criança e adolescente dialogar com a 
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equipe e família acolhedora sobre suas impressões e sentimentos relacionados 

a estarem afastados da família de origem e sua situação familiar. Para isso é 
importante oportunizar espaço. 

Estes momentos podem ocorrer em situações de contato afetivo, o interlocutor 
deve mostrar-se disponível com postura acolhedora, respeitosa, sem 

culpabilizar ou julgar a família de origem. 

Aproveitando este momento para esclarecer que o serviço é organizado para 
sua proteção e constitui um direito seu. 

 

“Ainda bem que sempre existe 

outro dia. E outros sonhos. E 
outros risos. E outras pessoas. E 

outras coisas” Clarice Lispector 

 

Neste momento a família acolhedora é o outro dia da criança que chega e 
através desse novo convívio poderá deslumbrar outros sonhos, outros risos, 

outras pessoas e outras coisas.  
 

OBS: Mesmo diante de uma tarefa tão relevante e importante é necessário se 
apropriar que este novo convívio não vem para substituir a vida, família, a 

origem ou subjugar a história da criança ou adolescente, mas sim para dar a 
ela acolhimento, cuidado, apoio e suporte nesta fase tão delicada de sua 

vida. 
 

O nosso esforço em conjunto é para restauração e o retorno a família de 
origem ou substituta. 

Conforme o ECA 
Artigo 101 §1º - O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 

medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para 
reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família 

substituta 
 

  
Lidar com uma criança ou adolescente e sua família biológica não é fácil, 

mas você não pode desistir no primeiro sinal de dificuldade. É sobre o 

futuro de uma criança/ adolescente que nós estamos lidando, você não 
pode devolvê-los como se fosse uma televisão quebrada. Você precisa 

segurar firme porque alguém precisa ter um compromisso com essa 
criança ou adolescente. 

 
 

Persistência!  
Talvez nunca ninguém se importou de fato com essa criança, por isso manter o 

foco, o motivo pelo qual estamos fazendo este trabalho deve ser o mais 
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racional possível. 

 

Objetivos: Nesta parte nós queremos:  

• Reconhecer que nossa experiência familiar não é, necessariamente, a 
mesma que todo mundo.  

Um período de adaptação ocorrerá e é necessário ter paciência, ampliar o 

olhar para o olhar da criança e suas vivências durante este processo. Não 
desconsiderar suas vivências e preferências, mas ajustar as possibilidades de o 

porquê não, até que uma integração natural aconteça, ou seja, flexibilizar o 
que for possível.  

• Reconhecer alguns dos sentimentos que a criança/ adolescente traz com 
ele para a família acolhedora.  

A primeira impressão é extremamente importante para um início positivo. 
Demonstrar mais desejo de oferecer cuidado do que receber informações 

sobre os motivos pelos quais a criança ou adolescente chegou. 

• Tentar entender os tipos de comportamento que a criança/adolescente 

tem e que são consequências das constantes mudanças.  

O primeiro momento se trata de acolher e se fazer conhecido, sem ser incisivo 

ao extremo, mas também deixando claro como se organiza o novo espaço, 
escutar com atenção e cuidado, deixar a criança se fazer ouvida de fato. 

De acordo com essa doutrina jurídica, a criança e o adolescente são 
considerados “sujeitos de direitos”. A palavra “sujeito” traduz a concepção 

da criança e do adolescente como indivíduos autônomos e íntegros, 
dotados de personalidade e vontade próprias que, na sua relação com o 

adulto, não podem ser tratados como seres passivos, subalternos ou meros 
“objetos”, devendo participar das decisões que lhes dizem respeito, sendo 

ouvidos e considerados em conformidade com suas capacidades e grau de 
desenvolvimento.( Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária) 

• Pensar sobre como nossos amigos e família podem reagir à chegada da 

criança/ adolescente. 

Ter uma postura simples, direta e acolhedora dará aos demais também 

clareza de seus papeis. 

Respeitar o sigilo da vida da criança, não dar informações de cunho particular 

e especifico das questões pelas quais se deram o acolhimento.  

À criança e ao adolescente nos consiste o dever do respeito ao que tange as 
questões pessoais e integrais de sua vida, sendo as mesmas neste caso de 

extrema confidencialidade entre as mesmas, seus responsáveis e profissionais 
designados aos seus cuidados. 

Conforme ECA: 
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Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais.   

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor.   
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INFORMAÇÃO DO CONTEXTO 

Abaixo estão alguns elementos importantes da informação que os acolhedores 
precisam ter a fim de tornar aquelas primeiras semanas um pouco mais 

confortáveis. 

Situação judicial da criança/ adolescente 

Razão para a criança/ adolescente precisar de acolhimento  
Possíveis contatos com a família 

 
Informação médica:  

Alergias  
Vacinas  
Saúde bucal 

Internação em hospital 
 

Lugares por onde a criança/ adolescente já esteve  
Quanto tempo a criança/ adolescente não vive com os pais?  

Quantas vezes já morou em abrigo ou em outra família acolhedora? 
Motivo para as mudanças 

 
Comportamentos significativamente difíceis:  
No que a criança/ adolescente precisa de cuidado especial?  

Fobias particulares 
 

Habilidades especiais e adquiridas 
 

Educação: 
Que escolas eles frequentaram  

Qual o desempenho deles na escola 
 
Interesses especiais/hobbies 

 Nome que a criança/ adolescente gosta de ser chamada  

 Brinquedo favorito  

 Comida:  

Que gosta  
Que não gosta  

 Dormir:  
Cochilo  

Problemas  
Hora de ir para cama 

Rituais  

 Roupas:  

Problemas para se vestir 
Roupas favoritas 

Estilos preferidos 

 Atividades religiosas 

 Responsabilidades na casa 

 Quais outros itens você quer adicionar na lista? 
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AJUDANDO A CRIANÇA/ ADOLESCENTE A SE SENTIR EM CASA 

Informações:  
A família acolhedora da criança/ adolescente precisa saber o máximo 

possível o que pode esperar. Você deve pedir para o assistente social te 
contar quais problemas esperar e o que você pode fazer para ajudar. Você 

deve ter a oportunidade de conversar sobre isso com o resto da família. 

 
Segurança e cuidado: 

Para ajudar a criança/ adolescente a se adaptar nas primeiras semanas, você 
pode preparar as comidas que ele gosta e tentar manter algumas das rotinas 

que ele está acostumado, como hora de comer, de dormir e questões de 
higiene. 

Respeitando: 

Durante o período inicial do acolhimento, tente reproduzir o quanto possível, 

algumas coisas com as quais eles se sentem seguros. Se as coisas que você faz 
não estão de acordo com as que ele estava acostumado, tente explicar 

porque você faz ou não faz essas coisas. Mas cuidado para não julgar a família 
da criança/ adolescente, principalmente na frente dele. 

Como as crianças/ adolescentes acolhidos nos chamam  

“Tia e tio” -“Mamãe Joana / papai João” -“Senhor e senhora....”  

Você pode ter algumas preferências quanto ao modo como a criança/ 
adolescente vai te chamar, mas a criança/ adolescente pode ter preferências 

também. Talvez ele nem tenha muita consistência chamando o marido de 
“papai João” e a mãe de “tia Joana”. Os nomes podem mudar na frente de 

outras pessoas também. Como vocês devem se chamar no caso de um 
acolhimento a longo prazo? 

 

Para muitos casos, a escolha dos nomes é um assunto interessante. 

Isto pode significar dicas muito importantes para desvendar sentimentos.  

 

Como você espera que a criança/ adolescente irá te chamar? 
 

 

 
SENTIMENTOS DIFERENTES DE PERSPECTIVAS DIFERENTES: EXERCICIO 1 
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MUDANDO PARA UMA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 
O modo como a família recebe a criança/ adolescente é muito importante 

 
Perguntas: 

 

Algumas perguntas que as crianças/ adolescentes podem ter em mente 
quando se mudarem para a família acolhedora.  

 
• Quais os nomes das pessoas com que eu vou morar?  

• Como eu os chamo? 
• Tem outras crianças? Menino ou menina? Quantos anos elas têm?  

• Como eles são?  
• Em que tipo de casa eles moram?  

• Por que eu tenho que me mudar?  
• O que eu fiz de errado?  

• Por que eu vou morar com eles?  
• Os meus pais sabem onde eu estou?  

• Como eu falo com eles se eu precisar?  
• Quando eu vou ver meus pais de novo?  

• Para onde meus irmãos vão?  
• O que vai acontecer com eles?  

• Quanto tempo eu vou ficar lá?  
• Quando eu vou ver o assistente social de novo?  

• Se eu precisar eu posso falar com ele?  
• Eu vou ter que ir para escola, uma diferente?  

• E as coisas que eu tenho (roupas, brinquedos etc.)?  
• O que essa família sabe sobre mim?  

 
 

COMO OS ACOLHEDORES PODEM AJUDAR?  
Sugestões de adolescentes que viveram em abrigos 

1. Não julgue ou seja negativo sobre as experiências passadas das 

crianças/ adolescentes.  

2. Não critique os pais biológicos ou amigos das crianças/ adolescentes, 

mesmo que eles mesmos façam isso.  

3. Saiba que a criança/ adolescente, provavelmente, tem sua fidelidade 

dividida.  

4. Valorize a educação da criança/ adolescente. Para alguns, uma 

educação decente foi o fator mais valioso enquanto estavam em 

acolhimento.  
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5. Deixe a criança/ adolescente trazer à tona seus problemas no seu 

próprio tempo.  
6. Entenda que eles podem ter muito que falar sobre sexo e sexualidade, 

ouça-os.  
7. Dê a eles tempo suficiente para tomar decisões importantes. Verifique 

se eles realmente estão sérios sobre o que dizem.  

8. Dê espaço para a criança/ adolescente poder falar com o assistente 
social em particular. Isto pode ser muito importante quando a criança/ 

adolescente mora com uma família acolhedora pela primeira vez.  
9. Respeite os direitos das crianças/ adolescentes porque isso as ajuda a 

criar um senso de valor próprio.  
10. Reconheça que as crianças/ adolescentes têm o direito de esperar 

segurança e disciplina. 
11. Não culpe as crianças/ adolescentes automaticamente quando os 

problemas surgirem e o acolhimento começar a seguir um caminho 
errado.  

 

B)  COMO A CRIANÇA/ ADOLESCENTE PODE SE SENTIR 

O que acontece quando uma criança/ adolescente é tirada de sua casa? 

 

Sentimento de perda (Separação)  

Crianças e adolescentes sentem profundamente a perda pessoal quando são 

separados de suas famílias. Eles perderam as pessoas mais importantes de 
suas vidas. Eles perderam suas casas e também todos os padrões familiares 

com os quais eles estavam acostumados. Eles também perderam a comunidade 
e, com isso, tudo o que formava os seus mundos.  

Reação à perda (Separação)  
As reações das crianças/ adolescentes diante da perda variam, mas sempre 

interrompe seu desenvolvimento emocional. Eles podem se sentir, 
abandonados, rejeitados, sem ajuda, sem valor e até responsáveis pelos 

problemas de suas famílias. Eles podem até desejar se punirem por isso.  

Em geral, o período para uma criança/ adolescente se acostumar com uma 

família acolhedora pode ser descrito por um padrão que inclui. 

 

Indo na direção- da família acolhedora. Isto pode ser como uma lua de mel 

onde a criança/ adolescente é prestativa e bem comportado, mas cheia de 
ansiedades, se sentindo indiferente, isolado e perdido. 

Se afastando– da família acolhedora. Um tempo de afastamento onde a 
criança/ adolescente fica hesitante, deprimido e desconfiado. Por isso, ele 

busca ficar sozinha com ele mesmo ou com alguma coisa.  

Indo contra– a família acolhedora. Quando a criança/ adolescente é 

constantemente rebelde e exigente com a família acolhedora, expressando 
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raiva e hostilidade para com eles.  

Ajustando  
As crianças/ adolescentes trabalham no seu ajustamento de maneiras 

diferentes em estágios e em períodos de tempo diferentes. 

Um ajustamento saudável começa quando a criança/ adolescente aparenta 

estar mais feliz, mais contente e autoconfiante, estando mais apto para 

mostrar e resolver seus sentimentos de raiva e ansiedade.  

 

 

 

A) COMO A CRIANÇA/ ADOLESCENTE PODE SE SENTIR: EXERCICIO 2 e 3 

B) CRIANÇAS/ ADOLESCENTES FALANDO – EXERCÍCIO 4 
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Não há nada que substitua a atenção que damos para ouvir as crianças/ 

adolescentes e jovens. A vida é deles e eles vão, eventualmente, ter que controlá-
la. 

Ouvir aquilo que criança e adolescentes têm a dizer sobre acolhimento vai 
ajudar você a desenvolver o seu papel como família acolhedora. 

 

Pontos para considerar 

• Leve as opiniões de crianças e adolescentes a sério.  

• Não subestime os sentimentos de medo e confusão da criança ou 
adolescente quando chegando numa família acolhedora, mesmo que ele 

ou ela tenha tido experiências negativas em casa e pareça estar feliz 
ao chegar.  

• Educação é negligenciada frequentemente. Isto jamais deveria 
acontecer.  

• Criança e adolescente precisam ser ajudados para desenvolverem um 
senso de responsabilidade pessoal. Isto é alcançado mais facilmente 

através de respeito e confiança mútuo do que através de simplesmente 
ser rígido.  

• Crianças e adolescentes de origem mista (com duas ou mais heranças) 
muitas vezes precisam de mais ajuda para preservar e valorizar as 

diferentes partes de sua herança, que muitas vezes são menosprezadas 
e às vezes até negadas.  

• Uma crescente consciência de sexo e identidade sexual é uma parte 
natural do processo de desenvolvimento de todas as crianças e 

adolescentes, mas as experiências de algumas criança e adolescentes 
acolhidos podem levar a uma significância adicional.  

• O plano para quando o jovem deixa a família acolhedora precisa ser 
considerado desde o início e não somente quando o dia de partida 

chega perto.  
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QUAL É A SENSAÇÃO DE SER ACOLHIDO 

“Eu era muito novo quando entrei em uma família acolhedora. No começo era 
como um pesadelo. Foi muito difícil… Com o passar do tempo eu me acostumei”.  

“Deixar minha família para traz foi como um grande suspiro de alívio, mas ao 
mesmo tempo era amedrontador”.  

“No começo você está com medo demais para dizer qualquer coisa. Sempre 

dizendo ‘sim, por favor’ e ‘não, obrigado’ tentando ser o mais bem educado 
possível”.  

“Quando você recebe uma família acolhedora boa, você tem a sensação de 
pertencer a algum lugar e a alguém e que você não está sozinho”.  

Escola 
“Meus colegas sempre pensavam que por eu estar em um abrigo, eu deveria ser 

algum criminoso. Era como se eu fosse um marginal e mesmo que quisesse ser 
amigo deles, eles não queriam estar perto de mim.”  

“Começar em uma escola nova é terrível, fazer novos amigos e todas essas 
coisas.”  

Valorizando quem você é 
“Eu sou escocês e venho de outra cultura do que as pessoas inglesas têm, mesmo 

que muitas pessoas não enxerguem isso assim. Existe diferença e várias das 
minhas famílias acolhedoras não respeitavam a minha cultura escocesa.”  

“Algumas crianças tiram sarro de mim por eu estar em uma família acolhedora e 
às vezes eles são meio racistas.”  

“Minha mãe é branca e meu pai é negro. Carmen, minha mãe acolhedora está me 
ajudando a entender a minha origem”. 

 
Mantendo o contato 

“Eu era difícil porque fui mandado para uma família acolhedora que morava 
longe da minha mãe.”  

“Eles achavam que a coisa mais importante sobre mim era a minha religião e não 
o meu relacionamento com minha mãe. Ninguém me perguntou o que era a coisa 

mais importante para mim.” 

Seguindo em frente  

“Eu ainda não deixei de estar debaixo do sistema socioassistencial. Eu tenho 
quase dezoito anos e vou ser emancipado logo. Eu estou meio que flutuando 

entre as duas coisas, mas eu não acho isso assustador, porém é difícil. Eu não 

acho assustador porque sempre têm pessoas para quem eu posso voltar.” 
 “Deixar o acolhimento é assustador porque quando você é cuidado, tudo é feito 

para você.” 

 “Eu que muitos jovens voltam para a família acolhedora só para ganhar um 

pouco mais de força para prosseguir na vida.” 
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CONSTRUINDO ENTENDIMENTO: EXERCICIO 3 E 4 
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C)  AFETANDO O DESENVOLVIMENTO 

Criança e adolescentes se desenvolvem o tempo todo.  

Experiências passadas afetam o desenvolvimento da criança/ adolescente 

O tempo deles com você afetará o desenvolvimento deles. 

Como o tempo deles com você pode contribuir para o desenvolvimento deles? 
 

Estudos mostram que o afeto e do vínculo estão diretamente ligados ao 
desenvolvimento físico e cognitivo da criança o que afetará pra vida toda. 

 
Com isso é possível potencializar através das pesquisas a importância do 

acolhimento em famílias.  
 

Em um artigo publicado por uma revista conceituada ISTOÉ podemos ver o 
quanto de fato é possível influenciar no desenvolvimento da crianças através 

do envolvimento, embasado no afeto e vínculos. 

“Um campo recente de investigação científica está revelando com clareza as 
marcas deixadas no cérebro por causa da falta de cuidados com as crianças 

durante seus seis primeiros anos de vida – período batizado de primeira infância. 
São prejuízos que comprometem a capacidade de aprendizado, de memória e de 

formação de vínculos afetivos na vida adulta e que também predispõem ao 
surgimento de doenças como a depressão, a ansiedade e a comportamentos 

violentos. Por ausência de cuidados entende-se desde a negligência para com 
ações que asseguram conforto físico à criança, como alimentá-la e vesti-la de 

acordo suas necessidades, até para com aquelas que lhe garantem segurança 
emocional. Entre elas estão atos simples como um toque carinhoso e o 

acolhimento em momentos de medo ou de dor.” 

O mais recente trabalho a demonstrar esse impacto foi divulgado pela equipe 

comandada por Johanna Bick, do Boston Children’s Hospital (EUA). Os 
cientistas selecionaram 136 crianças com idade de dois anos e que haviam 

passado pelo menos um ano em instituições de amparo. Elas foram avaliadas 
até os 12 anos e seu desenvolvimento cerebral comparado ao de crianças 

criadas por suas famílias. Aquelas que haviam sido abandonadas 
apresentavam alterações importantes em partes da substância branca 

(formada pelas extensões dos neurônios) localizadas, por exemplo, em áreas 
envolvidas no processamento das emoções. “Essas marcas terão impacto na 

capacidade futura de raciocínio e de regular as emoções, entre outras 
funções”, disse à ISTOÉ a pesquisadora Johanna. 

À conclusão parecida chegou o cientista Jamie Hanson, da Universidade de 
Wisconsin-Madison (EUA), após analisar o cérebro de 128 crianças 
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negligenciadas. Hanson verificou que elas possuíam tamanho reduzido de 

amígdala e hipocampo – estruturas cerebrais associadas às emoções e à 
memória. “Acreditamos que o impacto seja devido à exposição contínua da 

criança ao hormônio cortisol, liberado em condições estressantes”, explicou o 
cientista à ISTOÉ. 

As evidências científicas mostram ainda modificações relacionadas à maior 

probabilidade de surgimento de doenças como a depressão e a ansiedade e 
também de dificuldade de criar laços afetivos. “Nos primeiros anos de vida é 

formado o vínculo emocional da criança com seus cuidadores familiares”, 
afirmou à ISTOÉ o psiquiatra James Leckman, da Universidade de Yale (EUA), 

um dos mais renomados especialistas do mundo nesse campo. “Essa ligação 
contribui para seu desenvolvimento emocional e cognitivo e para seu 

investimento nas relações pessoais no futuro.” 

 

Um estudo conhecido como “Os órfãos da Romênia”, realizado pelo Hospital 
de Crianças de Boston, da Universidade de Harvard, nos trazem resultados 

importantes. Entre eles, o de que crianças abrigadas por tempo prolongado, 
especialmente durante os primeiros anos de vida, têm déficits cognitivos 

significativos e dificuldade de criação de vínculos afetivos entre outros sérios 

danos podendo algum deles serem irreversíveis. 
Segundo a pesquisa, cada ano que uma criança vive num abrigo institucional 

resulta em quatro meses de déficit em sua cognição geral. 
 

Por outro lado, uma análise comparativa, com base em exames de 
eletroencefalograma (EEG) mostrou que a intervenção precoce e eficaz pode 

ter um impacto positivo nos resultados a longo prazo. 
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Expectativas realistas  

É extremamente importante para os pais ter expectativas realistas de o que 
seus filhos podem fazer em diferentes idades e estágios da vida. Algumas 

crianças se desenvolvem mais rápido que outras. Uma criança pode fazer mais 
do que se esperam dela na idade e fase em que ela está. 

Existem muitos fatores envolvidos para determinar o quanto uma criança pode 
fazer, inteligência, educação e experiências. Em qualquer idade existe um tipo 

de comportamento normal que alguém deve esperar da criança. 

Às vezes, mesmo crianças inteligentes e saudáveis têm problemas em certas 

áreas que os fazem parecer mais novos do que são. Isso pode ser verdade 
especialmente para crianças acolhidas que podem ter vivido com tensão e 

preocupação. Com crianças assim, você deve considerar as habilidades que 
elas parecem ter e não as que você pensa que elas devem ter e tratá-las por 

aquilo que elas já têm. 
 

Quando em dúvida sobre a preparação da criança, ajuste suas expectativas 
para que a criança tenha sucesso em pequenas coisas. Entenda que para ser 

parte da sua família e se acostumar como os outros, a criança precisa de 
tempo para aprender como sua família é e como fazer para te agradar. Não 

pense que ao assumir algumas responsabilidades, a criança já se sente parte 

do grupo. Esteja certo de que a responsabilidade dada é uma que a criança 
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possa fazer. Sucesso e elogios irão ajudar a criança a concluir que elas têm 

responsabilidades como os outros têm, mas que eles a fazem bem e 
contribuem para o grupo. 

 

Como crianças diferem de adultos  

Dependência: Todas as pessoas são dependentes de outras para companhia e 

senso de segurança, mas crianças, além disso, são dependentes de outros para 
suas necessidades de sobrevivência diária. A preocupação de um adulto com 

o bem-estar de uma criança é extremamente importante para ela. 
Crescimento para a independência acontece quando uma criança pode contar 

com a ajuda de um adulto que se importa. 

 

 
Aprendizado constante:  

O crescimento das crianças parece acontecer do nada, mas elas estão 
aprendendo sempre com as experiências diárias e a vida ao redor delas. Uma 

das coisas que elas aprendem é quem elas são e quem são as pessoas. Elas 
aprendem sobre elas mesmas a partir de como os outros as tratam. 

Com as interações que elas veem e participam, as crianças estabelecem seus 
próprios padrões e expectativas de relacionamentos. 

 
Conceito próprio: Os primeiros sentimentos que a criança tem sobre ela mesma 

como pessoa vêm da vida diária com sua família. Conforme ela começa a 
interagir com amigos e pessoas de fora, a criança encontra valores diferentes 

dos que ela aprendeu em casa, assim ela adiciona novos heróis e modelos para 
identificação. Com o crescimento da autoconsciência, ela percebe que pessoas 

gostam ou não dela, as vê como amigos, membro do grupo etc.  

O auto- respeito da criança cresce conforme ela ganha confiança em suas 

próprias habilidades e reconhece que ela pode afetar o mundo a sua volta. 
Mas, as crianças só podem investir sua energia em desenvolver competência e 

autoconfiança quando elas se sentem seguras na vida diária.  

Dependência: Desenvolvimento de um senso de aprendizado próprio e 
constante são características básicas na infância. Mas, crescer é mais difícil 

para crianças e adolescentes acolhidos. Eles precisam de mais ajuda para 

crescer e você pode precisar de ajuda para suprir as necessidades deles.  

Confiança: Interrupções no desenvolvimento podem significar que a criança/ 

adolescente acolhido não consegue desenvolver o sentimento de que as 
pessoas são dependentes.  

 
Autoconfiança: Experiências infelizes e ameaçadoras geralmente fazem 

parte da vida das crianças e adolescentes acolhidos. Autoconfiança parece 
desaparecer ou nunca se desenvolve.  
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   CAPÍTULO 3  ORIGENS SÃO IMPORTANTES  

 

A) SIGNIFICADO DE ORIGEM 

Início de uma ação ou de algo cujo desenvolvimento continua num tempo ou 
espaço; ponto de partida. Lugar em que uma pessoa nasce. (Dicionário 

Aurélio).      

Desde os primórdios, o ser humano tenta justificar a origem de sua existência, 
seja com mitos, estórias e, mais recentemente, com estudos científicos.  

Os estudos sobre as origens da humanidade já serviram como base para 
atrocidades, como o darwinismo social e a divisão humana em raças, sendo 

algumas até consideradas inferiores para justificar a exploração. Entretanto, 
atualmente busca-se descobrir as origens humanas para promover a 

igualdade entre os povos.  

Origem é também a naturalidade, a Pátria, a procedência, o lugar onde as 

pessoas nascem, pode ser a cidade, o estado ou a região.  

Origem faz referência também à ascendência, aos antepassados, as 

gerações que precederam a geração atual.  

Origem indica também a causa, o pretexto, o motivo de algum acontecimento 

ou de algum problema.  

Para entender a grande diferença entre nossas origens e o atual estágio 

de nossa sociedade é necessário entender como foram as nossas raízes, onde 
se deu nosso desenvolvimento e, principalmente, quais fatores influenciaram 

a nossa característica mais marcante, o comportamento simbólico.  

Somos responsáveis por nossas vidas e por tudo que nos representa, e sendo 

assim, tudo que vivemos nos influencia, mesmo que não queiramos. Conclui-se 
então, que temos o direito de saber das nossas origens da nossa verdadeira 

história.  

A vida se torna muito mais fácil quando podemos nos apoiar em pessoas 

confiáveis. Por isso, é necessário conservarmos nossas origens, sejam elas 
amigos de longa data ou até mesmo seus parentes.  

 

“As arvores tem sua raiz, e desta raiz, saem o tronco, os galhos, as 

folhas, as flores e os frutos. Uma família também tem sua raiz 
(bisavós, avós, pais) que produz flores e frutos filhos e netos). 

Saber a história é saber a própria origem. E saber a própria 

origem é muito importante na construção da nossa identidade e 
autoestima. Um povo sem o conhecimento de sua história, origem e 

cultura é como uma árvore sem raízes.“  — Marcus Garvey.  
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No art 226 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: A família, é 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Portanto, sendo a 
família a base da sociedade devemos compreender as diversas formas em 

que ela é constituída. 

Por mais difícil que seja o passado de uma criança ou adolescente, aquela é 

sua história não conversar sobre essa história, preferir que eles esqueçam ou 

faça de conta que esqueceram tem consequências desestruturantes para o 
desenvolvimento de sua identidade.  

Ajudá-lo a resgatar ou conhecer a verdade sobre sua história pode torná-la 
mais odiosa e mais fácil de ser reformulada com muito tato’ (Carolina 

Eliacheff, 1995, p52.apud Instituto Fazendo História).  

Portanto quando a criança ou adolescente é encaminhada para acolhimento 

no Serviço de Acolhimento Familiar, é necessária uma ação conjunta da equipe 
do serviço e a família acolhedora, tendo como objetivo o conhecimento da 

história e origem da criança e do adolescente, respeitando sempre a forma 
que sua família foi constituída.  

 

Origem da palavra Família  

Local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo o tipo de apoio 
necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. As 

relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a 
unidade familiar.  

O termo família surgiu do latim “famulus”, que significa “escravo doméstico”. 
Esse termo foi criado na época da Roma antiga e servia para designar um 

grupo que era submetido à escravidão agrícola. A designação usada para 
família ligada por laços de sangue ou emotivos era a de “família natural”. 

Naquela época a família era composta por pai, mãe e filhos em uma estrutura 
patriarcal. 

Família ou Famílias? 

Segundo Goldani (2000) todos nós temos uma imagem ideal de família. Esta 

família ideal descrita por ele e formatada por um casal heterossexual, ou 
seja, por um homem e uma mulher legalmente casados, com dois filhos (um de 

cada sexo), e todos vivendo juntos em uma casa própria. O marido tem 
emprego fixo e salário suficiente para prover todas as necessidades da 

família, portanto ele é neste modelo, o principal provedor. A mulher é a dona 

de casa, responsável pela a economia doméstica, pela organização da casa, 
pelo o cuidado com as crianças, os adolescentes, os idosos e os doentes. 

“Neste contexto, quando a mulher trabalha fora de casa, é em ‘tempo parcial’ 
‘para ajudar o marido.” Outras alternativas para a complementação da 

renda familiar é a mulher ocupar-se de alguma atividade de geração de 
renda (costurar, fazer salgadinhos, doces entre outras) na sua própria casa. Se 

ela trabalhar fora de casa em tempo integral, ainda assim é esperado que 
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ela realize as atividades domésticas, afinal estas atividades 

são entendidas como próprias das mulheres. As crianças e os adolescentes 
frequentam regularmente a escola e a exploração do trabalho infando juvenil 

não existe. Esta família está livre de todo o conflito e, mais ainda, de qualquer 
violência entre o marido e a esposa, entre pais e filhos ou entre irmãos.  

Este texto segundo o autor poderia ser o último capítulo de uma novela 

porque retrata sobre uma família idealizada como feliz! 

 As famílias brasileiras ao longo da nossa história foram se transformando: a 

frequência dos casamentos legais diminuiu, o número de separações aumentou, 
o de recasamentos cresceu, outros arranjos sexuais na formação dos casais são 

experimentados, o número de nascimentos assim como o número de filhos por 
casal.  

Um grupo expressivo de adolescentes torna-se mãe, algumas mulheres vão 
experimentar a maternidade pela primeira vez após 30 anos. Todas estas 

transformações na família estão relacionadas a mudanças estrutura 
econômicas e políticas do nosso país, e também as mudanças de valores que 

foram construídas ao longo das gerações.  

Todos nós conhecemos famílias formadas por pai, mãe e filhos; mas também 

famílias formadas pela mãe com seus filhos; pelo pai com seus filhos.  

O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e 

todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de 
algum dos membros.  

As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a 
unidade familiar. 

 

Modelos atuais de Família  

 Família nuclear e Família extensa  

Entre os familiares, é possível identificar dois graus de proximidade: a família 

nuclear e família extensa. A família nuclear normalmente é composta pelos 
pais e irmãos, enquanto a família extensa é composta por avós, tios, primos, 

etc. No entanto, este conceito é flexível, já que muitas vezes os avós (ou outros 
parentes) podem morar na mesma casa e por isso são considerados como 

família nuclear. Em outros casos, um ou os dois pais podem não estar presentes 
por algum motivo, não fazendo parte da família nuclear.  

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação 

dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel 
da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental 

importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais 
que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como 

as tradições e os costumes perpetuados através de gerações.  
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O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e 

todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de 
algum dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-

estar proporcionam a unidade familiar. 

Outros conceitos de família são: 

 Família contemporânea: é caracterizada pela inversão dos papéis do 

homem e da mulher na estrutura familiar passando a ser a mulher a chefe de 
família. Abrange a família monoparental, constituída por mãe solteira ou 

divorciada. 

 Família Real: constituída pelo soberano (um rei ou uma rainha) e todos 

os seus descendentes. Os membros de uma família real são figuras importantes 
e gozam de determinados privilégios na nação que representa. 

 Sagrada Família: constituída pela tríade cristã representada na Bíblia 
Sagrada por Jesus, Maria e José. 

 

 É por meio do convívio familiar formamos a nossa identidade e nos 

identificamos com cidadãos. Na chamada segunda modernidade, é cada vez 
maior uma necessidade de mobilidades, físicas ou virtuais, dos indivíduos. 

Nelas edificam-se as sociedades comumente qualificadas de "líquidas".  

Neste contexto, vem se questionando muito a respeito de como são os vínculos 

estabelecidos entre as pessoas. Erroneamente, tem sido considerado que elas 
sonham com um mundo sem consistência e detestam tudo o que é sólido e 

durável; e que a busca de autonomia pelos indivíduos se traduz no desejo de 
se desfazer de todos os laços. Contudo, o mais correto seria o entendimento 

de que o que as pessoas querem hoje é poder decidir por si mesmas, escolher 
o que desejam ter como permanente em suas vidas. Assim, o principal na 

questão dos laços sociais contemporâneos não está no desejo dos indivíduos 
de romper com a sua história, com o seu passado, mas sim na busca de uma 

maior margem de manobra a respeito de sua própria identidade e de seu 
destino.  

Diante disso, que importância à noção de "origem" tem para a estabilidade 
da identidade individual? Até que ponto a história familiar, que muitas vezes 

coincide com o que é narrado pelos indivíduos como sendo sua origem, 
impulsiona e/ou restringe a mobilidade social dos indivíduos? Em L'invention 

des origines: sociologie de l'ancrage identitaire, Elsa Ramos (2006) discute a 

crise do laço social, a crise da perda de referência e a crise da transmissão 
cultural interjecional a partir de um estudo realizado pelo referencial da 

sociologia compreensiva. Nele foi observado o jogo operado na história de 
pessoas que optaram por se distanciar dos lugares de origem, a fim de 

compreender como são construídas as referências e a ideia de origem desses 
indivíduos.  

Foram entrevistadas 40 pessoas (dentre eles, homens e mulheres com idades 
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entre 30 e 50 anos, sendo metade pertencentes às classes sociais mais 

favorecidas e metade às menos favorecidas) que decidiram partir de suas 
cidades de origem para viverem em Paris (França) e periferia. Referindo-se à 

"invenção" das origens, a autora ressalta o caráter inventivo da ideia de 
origem, destacando que o indivíduo realiza um trabalho de construção daquilo 

que é identificado como sendo sua origem. Ele cria suas referências, suas 

formas de ancoragem, articulando as normas sociais que definem um "nós" e 
as aspirações à autonomia que definem um "eu". Esse ponto de vista permite 

compreender as origens como algo diferente de raízes. Entendida como raízes, 
a origem enfatizaria a proveniência única do indivíduo. Mas, como 

ancoragem, a origem tem uma dimensão inventiva: o indivíduo tem uma 
margem de autonomia, formula e reformula sua trajetória biográfica. Nessa 

perspectiva, no social, mas entre determinação social e busca de si mesmo. 
Assim, falar em invenção das origens é se posicionar de imediato num contexto 

de individualismo. 

 A construção das origens se dá pela reinterpretação que o indivíduo faz de 

sua história e da herança familial no amplo sentido. A questão é, então, a de 
compreender como essa interpretação intervém na construção de si, já que, na 

construção da história individual, as ancoragens têm uma função não somente 
a invenção das origens não nasce do puro imaginário ou de uma história sem 

ancoragem de articulação entre os lugares, mas também entre os tempos, 
entre passado, presente e futuro.  

As origens têm, portanto, sentidos pessoais. A partir do que é vivido individual 
ou familiarmente, os indivíduos se veem vinculados a certos lugares que são 

associados a pessoas e a lembranças de outros tempos. Vai se desenhando, 
assim, uma "geografia individualizada" composta pelos lugares de 

reconhecida importância para o indivíduo. 

 Mas a identidade não aparece necessariamente ligada a territórios 

geográficos, podendo estar ligada a espaços definidos de maneira mais 
ampla: objetos, sensações, gostos, ou seja, a mundos materiais 

individualizados. Assim, a mudança de seu local de origem consiste no 
afastamento de referências importantes para o reconhecimento de si mesmo. A 

circulação entre os espaços, muitas vezes indo e vindo, é vivida como um 
passeio por lugares onde há uma parte de sua vida.  

A grande contribuição trazida por Elsa Ramos é que as ancoragens, 

territorializadas ou não, dão sustentação à coerência identitária dos 
indivíduos.  

Deste modo, tanto podem impulsionar o indivíduo à mudança, permitindo que 
experimente alguma continuidade de si nos momentos de separação, sejam 

elas de ordem geográfica, afetiva ou temporal, quanto podem conter este 
impulso à mudança, restringindo sua mobilidade, sendo referências às quais os 

indivíduos se encontram presos. A autora distingue nas ancoragens três 
dimensões maiores:  
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1) São mecanismos de gestão do distanciamento geográfico. Quando o 

indivíduo se muda para outra região, desenvolve estratégias de ligação com 
os lugares significativos a fim de tornar a distância entre eles suportável. 

 2) São mecanismos de gestão de separações ligadas a períodos biográficos, 
a lugares e pessoas da infância e juventude que não existem mais. Esse tipo 

de separação é intrínseco à evolução da vida humana. Para gerar essas 

mudanças, o indivíduo vai desenvolver estratégias que têm por objetivo 
estabilizar a realidade em transformação. 

3) São mecanismos de separação - ou seja, de destacamento, de 
diferenciação - dos espaços de família e/ou do passado. As ancoragens vão 

permitir ao indivíduo integrar as separações dentro de uma visão da 
realidade, dando a ela uma coerência. Ter ancoragem impede, então, a 

deriva, permite a ele "juntar os pedaços". Ela aparece como um reparo que 
faz com que o indivíduo se sinta dentro de uma rota, uma via.  

As ancoragens dos indivíduos podem ser as referências que se guarda à 
distância - que não fazem parte do cotidiano presente do indivíduo: os 

lugares, as casas, as pessoas significativas do passado - e também as 
referências que se encontram à sua disposição na sua vida presente, no seu 

cotidiano.  

A autora ressalta que, dependendo da ênfase que o indivíduo dá a essas 

duas possibilidades de ancoragem, referidas ao passado ou ao presente, os 
indivíduos se apropriarão diferentemente do espaço onde vivem, o que 

repercutirá diretamente no tipo de experiência que têm no presente.  

A autora destaca duas possibilidades: os indivíduos podem não ser 

contemporâneos do espaço que habitam; ou os indivíduos podem ser 
contemporâneos do espaço que habitam. Os primeiros tendem a viver nesta 

outra cidade uma vida tida como provisória. Ora, ocupar um solo não é 
suficiente para se sentir "de lá" e a enunciação "eu não sou de Paris" muitas 

vezes dita pelos entrevistados evidencia a existência de um outro espaço 
significativo para eles. Esse "outro lugar significativo" diferente do "lugar onde 

se vive" pode existir dentro dos projetos, dos desejos e também dentro das 
dimensões da definição de si mesmo dos indivíduos. 

Querer se definir como "provinciana" revela os jogos identitários operados 
entre a necessidade de reconhecimento como pertencente a um grupo (seu 

local de origem) e a "escolha" de se distanciar e destacar dele. Assim, 

reivindicar uma origem é uma maneira de afirmar sua fidelidade à sua 
identidade de origem e invalidar a distância geográfica que separa o 

indivíduo do lugar identificado por ele como chez-soi. Nesses casos, a vida em 
Paris e nas regiões parisienses é vivida como uma vida provisória. É muitas 

vezes invocada na ideia de voltar ao lugar de origem, seja para lá morrer, 
seja para se fazer enterrar.  

O lugar do enterro é uma questão chave na compreensão de como se constrói 
a ideia de origem. Muitas pessoas entrevistadas apesar de não expressarem 
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o desejo de voltar a viver em suas cidades de origem, relatam que gostariam 

de ser enterradas lá, junto com seus ancestrais e seus parentes de sangue. Isso 
evidencia que, mais do que um forte vínculo com o passado, a ligação com o 

local de origem é uma referência que orienta o indivíduo sobre seu futuro, 
sobre a direção que ele vai escolher tomar em sua vida. Da mesma forma, 

manter intactas no seu local de origem as referências do tempo que se viveu 

lá, preservando a casa de família, o quarto pessoal na casa dos pais, etc., é 
uma forma de se manter ligado às suas origens, como se fosse possível 

guardar o seu lugar lá onde estão suas raízes e, assim, não se desvincular 
daquele espaço e, consequentemente, daquele tempo passado.  

Ter raízes em outro lugar do passado leva necessariamente o indivíduo a se 
definir como desenraizado no local onde está (no presente) e a viver como 

alguém incompleto. A distância pode ser interpretada como afastamento do 
que era próximo e familiar, permanecendo uma sensação de estrangeirada, 

que se traduz na proximidade com o que ficou distante. Lembrando que são 
as ancoragens o que dá sustentação à coerência indenitária, observa-se que, 

no caso dos não-contemporâneos dos lugares onde vivem, elas promovem uma 
inversão na ordem de importância do mundo da vida cotidiana e do mundo 

que ficou distante, de maneira que este último seja visto pelos indivíduos como 
o centro de suas vidas. 

 Já no caso dos indivíduos que podem ser contemporâneos dos espaços que 
habitam, constatou-se que há uma articulação diferente entre a ideia de 

origem e suas vidas presentes. Eles não concebem a existência de um outro 
lugar significativo, como os primeiros. É como se cada uma de suas mudanças 

geográficas fosse acompanhada de um trabalho de reatualizarão de suas 
referências. 

 Não há aí referência a raízes, mas a âncoras, que podem ser tiradas e 
lançadas a outros lugares, dependendo de onde se está. A distância não é 

interpretada como o rompimento com seu passado e, por isso, não é conflitiva. 
Esses indivíduos sabem de onde vieram, mas se definem pelos laços que nos 

estabeleceram diferentes momentos a partir de seus próprios gostos e 
aspirações. Eles se definem pela continuidade que constroem de si ao longo de 

seu percurso no tempo e no espaço.  

Vemos, assim, que as ancoragens móveis propiciam o sentimento de 

continuidade de si mesmo, apesar dos deslocamentos geográficos vividos. Elas 

são o mecanismo de coerência identitária que possui a função de marcador e 
permite uma forma de estabilização provisória nas mudanças que se 

desencadeiam ao longo da vida.  

Essa estabilização é sempre renegociada para permitir a atualização em uma 

vida cotidiana, na qual o passado não permanece petrificado. Portanto, 
ancoragens são necessárias aos indivíduos para que possam se estruturar 

longe da sua família e cidade de origem. Mudar-se para outra cidade não 
implica rompimento com seu passado, mas pressupõe, necessariamente, a 
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reformulação dos laços com lugares e pessoas significativos do passado. Ser 

destacado das referências do seu passado e do seu local de origem propicia 
ao indivíduo a construção da sua autonomia. Mas isso só acontece realmente 

se o indivíduo tiver dentro de si este recurso que lhe possibilita manejar a 
separação das referências do passado sem que isso seja vivido como a perda 

de si mesmo. No sentimento de identidade pessoal, o sentimento de autonomia 

é, assim, a outra face do sentimento de pertencimento. Então, a questão aí é a 
de se saber como realizar esse distanciamento do passado, entendendo que o 

"bom descolamento" está compreendido entre pertencimento e autonomia: o 
indivíduo não deve ser totalmente destacado, mas deve ser suficientemente 

destacado para se tornar ele mesmo. 

 

Este capítulo introduz alguns dos maiores problemas envolvidos em cuidar de 
crianças/ adolescentes abandonados e traumatizados. Em particular, isto 

enfatiza a importância de ajudar a promover um senso positivo de identidade. 

 
 

“Era como se eu não tivesse um passado, uma casa ou família. Eu 

tinha que lutar para ter meus próprios amigos, ver a minha irmã e 
escolher o que eu queria ter no meu quarto. Não é que era de 

propósito, mas o assistente social e a família acolhedora não 
pensavam sobre os meus sentimentos.” 

 

 

Mensagens chave  

• Toda criança e adolescente tem um passado que deve ser valorizado e 

respeitado, a força da história deles deve ser construída. 

• Algumas crianças e adolescentes terão sido descriminadas. Parte da 
responsabilidade da família acolhedora é desafiar essa descriminação 

quando a vê acontecendo. 

• É importante para toda criança e adolescente desenvolver um senso 

positivo de identidade; famílias acolhedoras devem ajudar a promover 
isso. 

• Criança e adolescentes têm direitos, mas só podem exercê-los se alguns 
adultos os ajudarem. 

 

 QUEM EU SOU HOJE TEM A VER COM ONTEM B)

Crianças e adolescentes acolhidos têm dificuldade para se lembrar de seu 
passado, mesmo quando é falado para eles. Você pode ajudá-los a colocar a 

vida deles em ordem conectando o presente deles com o passado e o futuro. 
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Algumas perguntas que assistentes sociais e famílias acolhedoras normalmente 

ouvem de crianças/ adolescentes abandonados: 

Com quem eu pareço? Onde eu nasci? Quanto eu pesava quando eu nasci? Quem 

escolheu meu nome? Como eu era quando era bebê? Quem cuidou de mim? Eu 
tive alguma doença? Alguém guardou alguma lembrança desse tempo? Tem 

alguma razão genética para eu ser bom em algumas coisas? Meus pais 

trabalham com o quê? Qual o nome completo deles? Quais os nomes dos meus 
avós? Onde minha família mora? Alguém tem fotos da minha família? Eu tenho 

algum irmão ou irmã? Qual o nome deles? Eu tenho outros parentes? Eles sabem 
onde eu estou? Eu tenho valor para alguém? 

Uma das maneiras para ajudar as crianças/ adolescentes a fortalecer suas 
raízes é manter um diário da vida da criança/ adolescente.  

 
 
 

 

QUEM EU SOU HOJE TEM A VER COM ONTEM: EXERCÍCIO 1 

VOCÊ SABE COMO VOCÊ TEM ESSE NOME ?: EXERCÍCIO 2 
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Pontos para pensar 

• A criança/ adolescente pode viver longe de sua família biológica, mas 
o nome dele é um lembrete importante de sua história pessoal. 

• Algumas crianças/ adolescentes sabem pouco sobre sua família de 
origem. Isso pode ser uma fonte de sentimentos diversos que irão variar 

com o tempo. 

• A cultura da família acolhedora pode ser bem diferente da experiência 
da criança/ adolescente que ela está recebendo. 

• Pais que são separados podem continuar tendo uma parte ativa no 
cuidado para com a criança/ adolescente.    

• Grupos diferentes têm status diferentes. Alguns irão achar aspectos de 
sua cultura e origens reforçados de uma maneira mais positiva que 

outros grupos. 

 

 

SONHOS QUE SE TORNAM REALIDADE 

Colin Thompson tinha 18 anos quando ele escreveu esse relato de sua 
experiência quando foi acolhido na Inglaterra. 

“Aos nove anos indo para uma família acolhedora, foi uma experiência 
ameaçadora. Um dia, quando estava na escola, o assistente social me visitou e 

disse que minha mãe estava doente e que eu ficaria em um lugar enquanto ela se 
recuperava – isso demorou nove anos.  

Depois de várias tentativas mal sucedidas de acolhimento, eu fui enviado para um 
abrigo, isto foi amedrontador. Todos eram tratados iguais e você tem um 

educador que tenta cuidar das suas necessidades específicas. Quando você está 
num abrigo e eles começam a buscar famílias acolhedoras para você, eles te 

perguntam que tipo de família você gostaria de ter. Eu disse que queria um pai 
solteiro, talvez com uma criança. Quando eu fui conhecer a família acolhedora, 

era uma família completa com três filhos naturais e três adotados. Depois de duas 
visitas e um fim de semana com eles eu decidi que queria ficar com eles. 

Depois de nove ou dez meses eu tive coragem de chamá-los de pai e mãe. Agora 
sou parte da família por 8 anos e sou considerado como filho deles. 

Quanto ao serviço social, eu gostaria que eles fossem mais honestos e falassem a 
verdade. Em relação planos para o futuro, o que o assistente social diz e faz, ou 

não, pode ajudar ou destruir o futuro de uma criança ou adolescente; e essas 

coisas não deixam de existir quando o adolescente faz 18 anos, elas são levadas 
com ele pelo resto da vida.” 
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MINHAS MEMÓRIAS  

Toda criança e adolescente tem um passado que deve ser valorizado e os 
pontos fortes desse passado devem ser firmados. É importante para toda 

criança e adolescente desenvolver um senso de identidade positivo. 

Os seguintes exercícios ajudam você a considerar porque memórias são 

importantes e, feito com pessoas, ajuda a reconhecer que as experiências de 

infância de todos são diferentes. 

Você pode tentar com sua família e amigos, lendo as perguntas você mesmo 

ou deixando outro fazer para que você participe. 

 

 

 

 MINHAS MEMÓRIAS: EXERCÍCIO 3 
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MANTENDO UM DIÁRIO  

Manter um documento escrito deveria começar assim que a criança/ adolescente 
é recebido pela família acolhedora. 

   

SUGESTÕES  

Sugestões práticas para ajudar as crianças/ adolescentes a lembrarem de 
suas histórias 

 

 A própria família da criança/ 

adolescente, parentes e amigos devem estar 
envolvidos o quanto possível. 

 Peça para assistente social conseguir 
informações sobre os pais da criança/ 

adolescente. Muitos pais vão ajudar para se 
fazer uma árvore genealógica, informações 
sobre irmãos e irmãs, lugar de nascimento 
etc. 

 Tente conseguir fotos antigas e as trate 

com respeito. Elas podem formar um álbum 
separado com comentários escritos pela 
criança/ adolescente. 

 Use um diário para escrever sobre 

eventos significativos.  

 Visite lugares do passado da criança/ 

adolescente come ele, mas veja se ele está 
pronta para isso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obtenha uma cópia do certificado de 

nascimento com o assistente social.  

 Visitar os outros lugares onde a 
criança/ adolescente já ficou.  

 Manter desenhos antigos com a idade 
que a criança/ adolescente fez e a data em 
que foram feitos.  

 Guarde roupas favoritas.  

 Guarde brinquedos favoritos.  

 Faça uma árvore genealógica.  
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APRENDENDO AS REALIDADES DA VIDA 

Bimpe Bucknor escreveu esse relato de sua experiência em família acolhedora: 

“Para começar, gostaria de dizer o que é acolhimento. Minha definição de 

acolhimento é que isto ajuda a promover o desenvolvimento da criança, então 
cuidando e criando em um ambiente apropriado em que ela pode se identificar. 

Eu a chamava de mãe porque ela é minha mãe. Eu compartilhava com ela todos 

os meus problemas e, claro, todas as minhas alegrias. Não há dúvida de que eu 
sinto falta dos meus pais, mas há entendimento mútuo entre eles e a minha família 

acolhedora. 

Eu gostaria de lhe dizer o que eu pensava sobre acolhimento antes de ser 

acolhida. Eu pensava que acolhimento te afastava do mundo e não possibilitava 
aprendizado sobre a vida real. Eu pensava que era para crianças totalmente 

descontroladas, mas eu estava errada sobre isso. 

Apesar de o meu acolhimento ter sido emergencial, não há dúvidas na minha 

mente de que foi a coisa certa. Resumindo, acolhimento fez para mim o que pais 
bons e normais sempre fariam pelos seus próprios filhos.” 

 

 

 

Pessoas: Essas são 
as pessoas mais 
importantes na 
minha vida...  

Sonhos:  

Eu queria ser... 

História: Essas 
coisas sobre meu 

passado são 
importantes ... 

O que você faz: 
Essas coisas dão 
sentido à minha 

vida . . .   

Valores: Meus 
valores são . . .  

 Línguas: Eu falo 
essas línguas...  

Grupos:  

Eu pertenço a esses 
grupos...   

Lugares:  

Os lugares que são 
importantes para 

mim... 

Crenças:  

Eu creio em...  

Personalidade: Eu 
sou esse tipo de 

pessoa... 

Prazeres: Essas 
coisas me fazem 

feliz... 



   
49 

 
  

“ESTE SOU EU” 

Muitas vezes você não sabe o que é importante para você até que você o perca  

Crianças e adolescentes entram no acolhimento familiar com suas próprias 

identidades. Em muitos, essa identidade é frágil. O acolhimento familiar pode 
enfraquecê-la mais, a não ser que a família e assistentes sociais trabalhem 

para proteger e desenvolver o senso positivo de valor próprio e identidade 

da criança/ adolescente. 

 

Escreva algo sobre você mesmo em cada balão da última página. O que você 
escreve é confidencial, se você quiser, escreva em uma folha a parte. 

Para Pensar 

• Essas questões te ajudam a ver como diferentes aspectos da nossa vida 

combinam para construir nosso senso de identidade. 

• Isto desenvolve aos poucos na infância, primeiro por outros e depois nós 

adicionamos nossos próprios pensamentos e perspectivas. 

• Se diferentes aspectos da vida não são encorajados em nós quando 

somos novos, é muito difícil para nós construí-los depois. 

• Esta é uma lembrança importante para os que trabalham com crianças/ 

adolescentes separados de suas famílias. 

 

APRENDENDO SOBRE QUEM VOCÊ É 

Zena Dickson diz por que foi importante descobrir mais sobre seu passado: 

“Meu pai era de Trinidad, mas ele morreu quando eu era muito nova, então eu 
perdi o aprendizado sobre essa parte de quem eu sou. Minha mãe se casou de 

novo e isso causou alguns problemas para mim e o meu irmão, o que nos levou 
sermos levados pelo Conselho Tutelar. Uma de minhas tias já era uma família 

acolhedora e eu vivi com ela por um tempo. Eu também fui acolhida por um casal. 
Uma vez o serviço social me levou para Trinidad quando eu tinha 14 anos. A 

maior parte da família do meu pai ainda vive lá e eu pude conhecê-los. 

Eu acho muito importante para crianças como eu aprenderem sobre suas raízes 

culturais. Eu sempre fui muito independente e sempre me defendi sozinha no fim 
da minha adolescência. Agora eu trabalho com comunicação, mas em algum 

momento eu gostaria de ser mais ativa para ajudar outros jovens já que eu passei 
por experiências iguais as deles e eu posso entendê-los melhor.” 
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 FAMÍLIAS BIOLÓGICAS PODEM CONTINUAR SE ENVOLVENDO NA VIDA C)

DE SEUS FILHOS 

 

VALORIZANDO AS CONTRIBUIÇÕES DOS PAIS  

Famílias acolhedoras estão em uma boa posição para encorajar pais e filhos a manterem 

contato. 

Lesley Oppenheim descreve diferentes maneiras da família acolhedora e assistentes sociais 

encorajarem os pais a continuarem envolvidos na vida de seus filhos. 

Ela usa o conceito de “rede” para descrever o complexo emaranhado de relacionamentos 

ao redor da criança/ adolescente acolhido. Mapear essa rede para cada criança/ 
adolescente é uma maneira importante de identificar pontos fortes e fracos. Ela sugere 

como os pais podem participar dessa rede em momentos diferentes e de modos diferentes, 
como ir a apresentações da escola. Existem muitos meios que a ajuda pode ser dada à 
criança/ adolescente com uma divisão de tarefas, mesmo que os pais não tenham uma 

participação ampla e com todas as responsabilidades que os pais normalmente têm. 

Por exemplo, ela identifica ajuda emocional, material e simbólica (somente estar presente). 

As implicações de dividir tarefas são que os pais não precisam fazer tudo. Eles têm uma 
gama de oportunidades para se manterem como uma parte significativa para a criança/ 

adolescente. Isso impede que os pais sejam vistos como bons ou maus, pois nenhum pai é 
bom ou mau em tudo e acaba ressaltando os pontos fortes dos pais ao invés dos fracos. 

 

 

 A FAMÍLIA ACOLHEDORA E A FAMÍLIA BIOLÓGICA  D)

Pesquisas sobre como as famílias acolhedoras tratam as famílias biológicas mostram que elas 
podem ser pessimistas e preconceituosas. 

Atitudes variam dependendo das razões pelas quais a criança/ adolescente está em 
acolhimento: famílias que não puderem cuidar das crianças/ adolescentes eram vistas com 

melhores olhos do que os que as famílias que abusaram ou negligenciaram a criança/ 
adolescente. 

No estudo sobre progresso educacional de 49 crianças e adolescentes acolhidos, Jane 
Aldgate e seus colegas descobriram uma falta de envolvimento preocupante da família 

biológica em decisões e ajuda educacional com os assistentes sociais e as famílias 
acolhedoras aceitando e legitimando a situação. 

Um modo de entender porque isso acontece é ver que a família acolhedora está 

expressando o seu descontentamento de um modo que mostre que ela tem mais poder do 
que a família biológica. Enquanto as famílias biológicas têm menos poder do que os 

assistentes sociais, elas têm um poder significativo diante da família biológica. As famílias 
acolhedoras devem usar esse poder para o benefício da criança/ adolescente, que poderá 

receber muito mais de um relacionamento positivo entre a família acolhedora e a biológica. 
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CAPÍTULO 4  HABILIDADES E CONHECIMENTO DA 
FAMÍLIA ACOLHEDORA 

  

Acolher pode ser imprevisível, inclui uma variedade de tarefas e exige 

diferentes habilidades. Além das que você já possui, outras tantas serão 
desenvolvidas para que as necessidades da criança ou adolescente acolhido 

sejam supridas. 

 

Veja importantes dimensões de necessidades para desenvolvimento 
da criança/adolescente:   

 

• Saúde  

• Educação  

• Identidade  

• Família e relacionamentos sociais 

• Apresentação social  

• Desenvolvimento emocional e comportamental  

• Habilidades de cuidado pessoal 

• Espiritual 
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 ENTENDENDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL  A)

Embora crianças se desenvolvam em vários aspectos ao mesmo tempo, para 
fins de estudo, de acompanhamento e de estímulo, é possível dividir este 

desenvolvimento em quatro áreas principais. 

Desenvolvimento físico: refere-se a um crescimento dentro dos padrões 

esperados e com boa saúde, ao desenvolvimento de habilidades motoras 

(como correr, saltar, desenhar e manipular pequenos objetos) e à capacidade 
de se expressar usando o corpo (como movimentar-se ao som de uma música, 

dançar). Para que a criança tenha um bom desenvolvimento físico, ela precisa 
de uma boa nutrição, água potável, práticas saudáveis de higiene (como lavar 

frequentemente as mãos com sabão) e de oportunidades para desenvolver 
suas habilidades e expressões.  

Desenvolvimento cognitivo: refere-se às habilidades de analisar, de resolver 
problemas e memorizar. Esta área desenvolve-se por meio de jogos e 

atividades que estimulem a memória e o raciocínio, como quebra-cabeças, 
manipulação de blocos e objetos de diferentes tamanhos e cores. As crianças 

desenvolvem habilidades de analisar e resolver problemas quando são 
motivadas a refletir, expor sua opinião e questionar, em um ambiente seguro e 

divertido.  

Desenvolvimento psicossocial: aspectos do desenvolvimento psicossocial 

incluem a capacidade de relacionar-se bem com outros, manter a atenção, ser 
persistente e seguro de si. A chave para um desenvolvimento emocional 

positivo da criança é a presença de um adulto que lhe ofereça afeto e que 
seja capaz de acompanhar e guiar sua evolução, estimulando sua autonomia.  

Desenvolvimento da linguagem: manifesta-se, inicialmente, em balbucios e 
gestos, nos primeiros meses de vida. Evolui com as primeiras palavras e frases 

simples, entre o primeiro e o segundo ano de vida e com uma explosão da 
linguagem, entre 2 e 3 anos. Ao final da Primeira Infância, a criança pode já 

ser capaz de reconhecer letras, contar histórias e comunicar sentimentos e 
ideias. O desenvolvimento da linguagem é estimulado na criança por meio de 

um ambiente rico em comunicação com seus pais ou cuidadores. É importante 
ler ou contar histórias e motivar as crianças a participar de sua narração, por 

meio de perguntas, incentivando-as a expressar seus sentimentos e ideias. 
Essas quatro áreas do desenvolvimento infantil influenciam umas às outras. 

Uma nutrição inadequada entre o nascimento e os dois primeiros anos de vida, 

por exemplo, pode influenciar negativamente o desenvolvimento cognitivo. As 
emoções, por outro lado, marcam todas as experiências presentes e futuras da 

criança. Um desenvolvimento emocional positivo é a base para o bem-estar 
psicossocial e influencia a capacidade de aprender (Crescer Aprendendo, 

2013) 

 

FASES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ADOLESCÊNCIA: 

 



54 
 

Nascimento até 1 ano 

A criança começa a construir um senso de segurança e confiança 

Um bebê de até 6 meses conta apenas com seus sentidos para adaptar-se ao 
mundo ao qual acabou de chegar.  

No segundo semestre de vida, começará a se interessar pelas coisas, sendo 
capaz de manifestar alguns sentimentos.  

 

Desenvolvimento esperado:  

1º mês de vida 

• Agitar os bracinhos. 
• Levar as mãos aos olhos e à boca.  

• Mexer a cabeça de um lado a outro, quando deitado de barriga para 
cima. 

• Olhar fixamente para coisas próximas (entre 20 cm e 30 cm de 
distância).  

• Ouvir tudo. 
• Reconhecer alguns sons. 

• Reconhecer o cheiro do leite de sua mãe. Aos  

 

2º mês de vida  

• Sorrir para você.   
• Dizer, através do choro, se está com fome, com frio ou com medo. 

 

Entre 4º e 6º mês 

• Tentar pegar coisas com as mãos.  

• Tentar morder objetos (desse modo ele está conhecendo!)  

• Mexer-se e chutar com seus braços e pernas.  
• Sentar-se com apoio.  

• Tentar virar de costas e de barriga para cima.  
• Tentar conversar com sua própria imagem no espelho.  

• Rir, quando estiver feliz, e chorar (ou ficar irritado), para mostrar que 
tem medo ou raiva, ou que não quer alguma coisa (além de dizer que 

tem fome, frio e sono). 
• Responder a chocalhos e jogos de esconder. 

 

Entre o 6º e o 9º mês 

• Sentar-se sozinho, sem apoio.  

• Tentar pegar a canequinha ou a colher, quando estiver sendo 
alimentado.  

• Passar objetos de uma mão para outra.  
• Procurar por uma bola que rolou para trás de alguma coisa.  
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• Ficar aflito se um brinquedo lhe for tomado.  

• Fazer barulhos para mostrar satisfação ou descontentamento. 
• Responder ao seu próprio nome.  

• Reconhecer o rosto dos familiares. 
 

Entre o 9º mês e 1 ano  

• Engatinhar bem.  

• Ficar em pé.  
• Brincar de bate palminha.  

• Dançar ou se mexer com música.  
• Bater palmas e dar tchau.  

• Oferecer brinquedos e objetos aos outros, mas querer que eles sejam 
devolvidos.  

•  Empurrar brinquedos ou alimentos que ele não queira.  
• Apegar-se a um brinquedo ou a um cobertor preferido. 

• Dizer suas primeiras palavras. 
 

O que a Família Acolhedora pode fazer?  
Bebês precisam sentir-se seguros para se desenvolverem calmos e felizes. Para 

sentirem-se seguros, precisam aprender a confiar. E, para aprenderem a 
confiar, precisam de amor e atenção. 

Os fatores mais importantes para o desenvolvimento saudável do bebê são as 
relações de amor com adultos afetuosos, compreensivos e de confiança.  

 
Ofereça muito amor e afeto ao bebê  

Faça contato olho a olho (entre 20 cm e 30 cm de distância).  
Abrace, embale em seus braços, mexa nas perninhas dele, faça cócegas.  

Dê banho com carinho. O banho é fonte de prazer e relaxamento. 
 

Preste atenção e responda às necessidades do bebê  
Ao responder rapidamente às necessidades do seu bebê, você mostra que se 

preocupa com ele e o compreende, construindo uma relação de confiança.  
Quando o bebê chorar, tente identificar o porquê. Ele está com fome, com a 

fralda suja, cansado?  

Vá a seu encontro e o apoie toda vez que ele se inquietar ou chorar. Não se 
preocupe: você não consegue estragar um bebê dessa idade!  

Você aprenderá o que os diferentes choros significam e como acalmá-lo. Se 
ele gostar do que você está fazendo, saberá que está no caminho certo! Se 

não gostar, experimente algo diferente. Afinal, esse é um momento de 
descobertas e de aprendizado, tanto para você, quanto para o bebê.  

 
Algumas dicas práticas e rápidas:  

• Andar e embalar.  
• Cantar ou cantarolar.  

• Segurar ou massagear.  
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• Ler um livro.  

• Oferecer o brinquedo favorito ou um bicho de pelúcia. 
 

Estabeleça rotinas.  
A rotina traz segurança ao bebê. Ele sabe que suas necessidades vão ser 

satisfeitas... e passa a confiar em você e no mundo ao seu redor.  

Atividades como comer, tomar banho e dormir são perfeitas para iniciar um 
processo de rotina, estabelecendo horários específicos para cada uma delas.  

Para acostumar o bebê com o horário de dormir, você pode: 
• Trocar a fralda.  

• Colocar pijama.  
• Cantar uma música.  

• Conversar com bichinhos de pelúcia.  
• Ler um livro.  

• Dar um abraço ou um beijo de boa noite. 
 

Converse, converse sempre com o bebê 
O bebê aprende ao ouvir você falar, e os pequenos são muito interessados 

nos diferentes sons. Quanto mais você conversar com ele, melhor. 
Converse durante a troca de fraldas, a alimentação e sempre que você 

colocá-lo no colo. 
Fale sobre as coisas que você vê e o que faz durante as atividades diárias. 

Observe como ele se comunica através de seus barulhinhos, sorrisos, risadas e 
choro. Responda aos sons do bebê e lhe dê tempo para responder aos seus.  

Cante, os sons e ritmos lhe ensinarão palavras e a língua. 
Toque músicas divertidas.  

Veja o bebê se mexer ao som da canção.  
Coloque ritmos relaxantes para acalmá-lo na hora de dormir.  

Cante canções de ninar. 
 

Amenize a separação  
A partir dos 6 meses, o bebê mostrará forte apego à primeira pessoa que 

tomou conta dele, ficando triste quando ela sai e feliz quando retorna. Para 
acalmar a ansiedade causada pela separação: 

• Dê tchau, para que saiba que você vai voltar.  

• Explique que você vai sair, mas voltará.  
• Providencie um objeto de consolo (bicho de pelúcia, fraldinha, cobertor, 

chupeta etc.), que o fará sentir-se perto de você. 
 

 

1 - 3 anos  

Crianças de 1 a 3 anos aprendem tudo explorando os ambientes com 

curiosidade e por imitação, sempre testando seus próprios limites. Entre 1 ano 
e 1 ano e meio, está desenvolvendo sua própria personalidade. Cresce 

bastante, mas não de forma tão rápida como no primeiro ano.  
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Esses são os anos em que a criança desenvolve autoconfiança e um senso de ser 
humano separado/independente. 

 
Desenvolvimento esperado:  

Entre 1 ano e 1 ano e meio  

• Ficar de pé. 

• Andar sem ajuda. 
• Pegar objetos e “desbravar” as coisas. 

• Ter os pais como base para explorar o mundo. 
• Tentar ter algum controle sobre o mundo – raiva e frustração surgem se 

as tentativas falham. 
• Segurar objetos enquanto anda (normalmente, um em cada mão).  

• Segurar um giz de cera e rabiscar (mas com pouco controle).  
• Empurrar, puxar e jogar coisas no chão.  

• Fazer gestos ou apontar para o que quer. 
• Brincar sozinha com brinquedos.  

• Prestar atenção a conversas.  
• Imitar os outros com expressões sonoras e faciais.  

• Entender e obedecer a instruções simples e diretas.  
• Virar as páginas de um livro.  

• Identificar objetos em um livro, se mostrados.  
• Gostar de que alguém leia para ela.  

• Dizer de oito a 20 palavras compreensíveis, incluindo “oi” e “tchau”. 
Gostar de ser abraçada.  

 

Perto dos 2 anos  

• Andar bem e correr. 

• Jogar e rolar uma bola.  
• Movimentar brinquedos com rodinhas. 

• Comer sozinha, com uma colher.  
• Começar a ter um pouco de controle sobre as necessidades fisiológicas. 

Escolher entre dois objetos.  
• Referir-se a si mesma pelo nome e usar as palavras eu/ meu minha.  

Imitar ações.  

• Ficar brava e até mesmo ter acessos de raiva.  
• Intimidar-se entre desconhecidos.  

• Ter problemas em dividir coisas.  
• Mostrar sinais de independência, como dizer “não” e tentar fazer muitas 

coisas sozinha.  
• Repetir pequenas palavras faladas por outras pessoas e usar por favor 

e obrigado, se as aprendeu.  
• Ficar cantando com a boca fechada ou tentar cantar músicas 

conhecidas. 
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Aos 2 anos 

• Pular e andar na ponta dos pés.  

• Beber na canequinha, sem derramar.  
• Abrir e fechar o zíper.  

 

O que a Família Acolhedora pode fazer? 
À medida que a criança começa a andar (entre 1 ano e 1 ano e meio), ganha 

confiança e um senso de independência maior. Nesse estágio, precisa de 
estímulo e liberdade para explorar o mundo a seu redor. Apesar de animada 

com sua recém-descoberta de independência, pode ser que hesite em ficar 
longe de você, não queira se despedir e volte sempre para seu lado.  

 Continue a dar tchau ao sair. Ela pode chorar num primeiro instante, mas 
logo aprenderá que você sempre retorna. Se sair sem dizer tchau, a 
criança pode começar a ter receio de que você a deixe a qualquer 

momento, e ficará ainda mais dependente.  

 Garanta que ela esteja envolvida em uma atividade quando você sair. 

Se estiver ocupada, vai superar sua partida e se entrosar mais 
facilmente quando você voltar.  

E lembre-se: ao sair, dê um objeto que irá acalmar a criança e que a fará se 
sentir perto de você.  

 
Entre 2 e 3 anos, a criança está explodindo de curiosidade. Seus elogios, 

incentivo e apoio, enquanto ela se esforça para aperfeiçoar suas habilidades 
motoras e aumentar seu conhecimento do mundo, irão ajudá-la a crescer forte, 

feliz e confiante.  
• Dê oportunidades para que a criança participe de suas atividades 

cotidianas. Lavando roupa, por exemplo, observe o que parece intrigá-
la e fale sobre o que está fazendo, como “Aqui vai o sabão”. 

• Cuide para que as refeições sejam momentos de convívio familiar e que, 
portanto, a criança os compartilhe com os adultos.  

• Ofereça, por exemplo, canecas plásticas para brincar e vá falando o 
nome dos alimentos.  

• Durante um passeio ou viagem de carro, converse com a criança, mostre 
e dê nome às coisas, cante com ela.  

• Quando for maior, faça perguntas específicas.  
• Ajude a criança a lembrar de experiências passadas e a falar sobre o 

que estão fazendo juntos. 
• Ao andar de ônibus ou metrô com a criança, converse sobre a última vez 

que vocês usaram esse transporte, sobre o lugar para onde estão indo e 

sobre o que farão ao chegar ao destino.  
• Leve a criança para caminhadas e use esses passeios para estimular sua 

curiosidade.  
• Faça com que ela preste atenção nos arredores e converse sobre as 

coisas e as pessoas.  
• Aproveite para mostrar-lhe como olhar para os dois lados, para ver se 
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os carros não vêm e para atravessar a rua em segurança.  

• Indo para o parque, pergunte o que a criança quer fazer lá e, no 
caminho de volta, fale sobre o que vocês fizeram.  

• No supermercado, converse sobre o que acontece no entorno e o que 
vocês veem enquanto fazem compras. Permita que ela ajude a colocar 

coisas no carrinho.  

• Faça brincadeiras do tipo caça ao tesouro (escolher alguns itens de sua 
lista de compras e ir dando dicas para que a criança os encontre). 

(Crescer Aprendendo, 2013) 
 

3 - 6 anos  

 
Nessa idade as crianças estão se descobrindo e também o mundo a sua volta. 

Aos 3 anos, já está bem falante: provavelmente, deterá um vocabulário de, 
aproximadamente, 900 palavras e conseguira dizer frases inteiras, com três a 

cinco vocábulos. 
 

Desenvolvimento esperado:  
• Tirar e começar a vestir suas próprias roupas.  

• Ajudar a colocar coisas de um lugar para outro.  
• Chamar-se pelo nome. 

• Vestir-se e tirar a roupa.  
• Desenhar círculos e quadrados. 

• Identificar os mesmos e diferentes objetos. 
• Conversar com frases curtas.  

• Contar e lembrar partes de histórias.  
• Cooperar com outras crianças. Participar de jogos de fantasia. 

• Entender que há maneiras de resolver problemas.  
• Apontar e falar o nome de partes de seu corpo, quando solicitada.  

• Querer que as atividades sejam sempre as mesmas.  
• Iniciar suas próprias brincadeiras. 

• Observar outras crianças brincando e se juntar a elas.  
• Ter problemas em dividir as coisas. 
 

O que a Família Acolhedora pode fazer? 

Escolha livros com temas de interesse da sua criança, como animais e trens, ou 
que estejam ligados a atividades, como ida ao banheiro e aniversário.  

Peça para a criança contar histórias sobre ilustrações ou fotos que ela vê. 
Deixe a criança brincar com números e letras de ímãs ou esponja. 

Deixe a criança desenhar livremente, usando sua criatividade.  

Deixe que escolha entre opções de peças de roupa que irá vestir. 
Dê atenção individualizada. 

Ajude a criança a fazer algo junto com você. 
Promova rotinas de sono que auxiliem a diminuição do medo de dormir. 

Elogie suas conquistas. 



60 
 

 

“O que é difícil para um pai, pode não ser para outro. Às 
vezes é mais fácil mudar a forma de reagir ao 

comportamento da criança do que mudar a criança” 
 

 

 
 

6 -12 anos  

O desenvolvimento nessa fase é considerado mais lento. Entretanto, embora as 
mudanças possam não ser evidentes no dia a dia, contribuem para uma 

surpreendente diferença entre as crianças de 6 anos, que ainda são pequenas, 
e as de 11 anos que, em muitos casos, começam a parecer adultos.  

 Esses são anos em que a criança está tentando ganhar maior entendimento e 
controle da vida fora da família. 

 
Desenvolvimento esperado:  

• Por volta dos 7 anos, as crianças fazem uso de operações mentais para 
resolver problemas concretos (reais).  

• As crianças podem pensar logicamente porque conseguem levar em 
conta vários aspectos de uma situação. Entretanto a maneira de pensar 

delas ainda é limitada a situações reais no aqui e agora.  
• As habilidades motoras continuam a melhorar na fase escolar.  

• Há preferência por brincadeiras com maior movimentação física, ou 
jogos de expressão verbal.  

• Atividades que promovem desenvolvimento da agilidade e competência 
social e favoreçam ajustamento à escola. 

• À medida que as crianças crescem, elas tornam-se mais conscientes de 
seus próprios sentimentos e dos sentimentos de outras pessoas.  

• Elas podem regular e controlar melhor suas emoções e responder ao 
sofrimento emocional alheio.  

• Elas aprendem o que as deixa com raiva, com medo ou tristes e como as 
outras pessoas reagem à expressão dessas emoções, e aprendem a 

comportar-se de acordo com a situação. 

• As crianças tendem a tornar-se mais empáticas e mais inclinadas a 
comportamentos pró-social, nessa fase. (Papalia & Feldman, 2013) 

 
 

O que a Família Acolhedora pode fazer? 
- Elogiar e encorajar para cada nova tarefa aprendida. 

- Diante de situações de irritação ou tristeza dar tempo e espaço para a 
criança lamentar apropriadamente. 

- Crie momentos propícios para conversas intencionais. 
- Saiba sobre o rendimento escolar, mas também sobre as amizades, 

preferências, sentimentos da criança. 
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 Importante: 

Quando os pais respondem com desaprovação ou punição, emoções como 
raiva e medo podem tornar-se mais intensas e prejudicar o ajustamento social 

da criança ou ela poderá tornar-se reservada ou ficar ansiosa em relação aos 
sentimentos negativos. À medida que a criança se aproxima do início da 

adolescência, a intolerância parental com as emoções negativas poderá 
intensificar o conflito entre pais e filhos. 

Pais que reconhecem os sentimentos de dor de seus filhos e os ajudam a focar-
se na solução da fonte do problema estimulam a empatia, o desenvolvimento 

pró-social e as habilidades sociais. (Papalia & Feldman, 2013) 
 

 
 

 
 

“Os filhos biológicos da família acolhedora têm um papel 
importante. Elas podem ser um modelo positivo, mas às vezes as 

crianças acolhidas se sentem comparadas de uma forma 
desfavorável.” 

 
 

13 – 18 anos  

Nesses anos o adolescente está criando noção de quem é e está achando o seu 
lugar no mundo. 

A adolescência inicia-se na puberdade, período de mudanças fisiológicas e de 
maturação dos órgãos sexuais, aos 12 ou 13 anos.  

 
Desenvolvimento esperado:  

• Durante o seu desenvolvimento ocorrem mudanças de capacidade 

intelectuais, de interesses, atitudes e ajustamentos.  
• O adolescente passa de uma visão egocêntrica do mundo a outra mais 

objetiva, por um lado descobre suas possibilidades para realizá-las, se 
sente inclinado a impor suas próprias tendências e tornar-se 

independente (moral e materialmente) da família. 
• Mudanças no esquema corporal. 

• Tendência a atuação em grupos. 
• Necessidade de períodos de isolamento social. 

• Necessidade de intelectualizar e fantasiar. 
• Contradições excessivas em suas manifestações de conduta. 

• Constantes mudanças de humor. 
• Experiências de autoconhecimento que formam sua identidade. 

• Tendência a fazer relacionamentos importantes com pessoas fora da 
família. 

• Dar sentido a emoções fortes, inclusive sexualidade. 
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• Questionar valores dos adultos e mudar as visões do mundo. 

 
O que a Família Acolhedora pode fazer? 

Enfrentar os desafios da adolescência dos filhos pode ser para os pais tarefa 
conflituosa e difícil: entender os mutismos, as reivindicações – nem sempre 

adequados – de autonomia, a vivência e a valorização exacerbada nos 

grupos, o vestir bizarro, a sexualidade revigorada, a rejeição aos padrões 
familiares, as indecisões para escolha ocupacional, são fatos que predispõem 

a relações difíceis e a momentos de crise. Para pais, geralmente é conflitante 
ter que aceitar o fato de que suas verdades pessoais não são as verdades 

dos filhos, que as expectativas divergem e que os valores embora semelhantes 
tomam rumos diferentes. 

Sabendo que esta fase do desenvolvimento demanda tarefas conflituosas e 
muitas vezes desgastantes nos papéis parentais, o desafio da família 

acolhedora se torna ainda maior.  
Para especialistas sobre o tema, é importante os pais ou cuidadores 

promoverem os cuidados ao adolescente tendo por base:  
• Cumprir necessidades de sobrevivência  

• Fazer nascer vínculos afetivos na família 
• Desenvolver identidade pessoal ligada à identidade familiar 

• Formar papéis sexuais 
• Capacitar para papéis e responsabilidades sociais 

Tanto o adolescente quanto a família necessitam enfrentar as crises para 
poder, mediante o sofrimento, sair dela renovado e maduro, mais forte e 

experiente para o enfrentamento de situações, com maior capacidade de 
adaptação e coerência. (Ferreira Apud Ackerman, 2003) 

 
 Importante: 

 
- Estabelecer limites e ter convicção das suas razões. 

- Melhorar as habilidades de comunicação. 
- Abordar questões sobre sexualidade e informar o adolescente dos riscos. 

- Preparar para a independência ensinando habilidades para as vivências 

- Usar métodos de disciplina que edificam a autoestima ao invés de punir. 
- Encontrar meios de edificar o senso de identidade. 

 
 

 
 

“Os filhos biológicos das famílias acolhedoras podem se sentir 
ameaçadas com o comportamento que elas não esperavam. Eles 

precisam de ajuda para se sentirem seguros.” 
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 VÍNCULO, SEPARAÇÃO E PERDA B)
 
VÍNCULO: 

 
Vínculo com pais ou responsáveis é necessário para o desenvolvimento normal 

 
O termo vínculo origina-se do latim vinculum, que significa união com 

características duradouras, laço e elo de conexão. 
O vínculo humano está ligado às influências recíprocas entre as pessoas, 

originando diferentes aspectos interacionais baseados no conhecimento, 
reconhecimento, ódio e amor, imprimindo, dessa forma, um significado ao 

relacionamento dos seres humanos. Desse modo, no processo de proteção e 
promoção do crescimento e desenvolvimento infantil, é imprescindível 

reconhecer a importância da segurança emocional da criança e dos pais, 

resultante de vínculos bem estabelecidos.  

Como estratégia de sobrevivência, a criança possui uma tendência natural a 

buscar vincular-se afetivamente a um cuidador, principalmente em situações de 
estresse. Para se desenvolverem plenamente, as crianças devem ter não 

apenas suas necessidades básicas supridas, como alimentação, higiene e 
proteção física, mas também suas necessidades de conforto e segurança 

emocional atendidas.  

Esse senso de bem-estar e proteção emocional permite que as crianças formem 

vínculos, a partir das relações que elas estabelecem com seus cuidadores, 
desde os primeiros dias. Para construir vínculos seguros, os cuidadores devem 

agir de forma responsiva, confortadora e acolhedora, atendendo de modo 
consistente à criança quando ela demonstra sinais de desconforto, dor ou 

necessidade de atenção.  

À medida que a criança se desenvolve, é esperado que os adultos cuidadores 

construam uma base segura, que permita com que ela se sinta confiante para 
explorar o mundo e saiba que pode retornar à sua base diante da 

experiência de sofrimentos e decepções, pois tem segurança de que será bem 
recepcionada e confortada. Esta proteção básica também é necessária para 

os momentos em que os próprios pais e familiares serão os agentes de 
frustração da criança, vivência educacional necessária que ajuda a criança a 

desenvolver sua tolerância à frustração. 

Experiências de vínculos afetivos frágeis na infância e situações de maus tratos 

podem resultar em estresse nocivo para a criança e comprometer a sua saúde, 
incluindo sua integridade física, seu desempenho acadêmico e seu ajustamento 

social e emocional no decorrer de sua vida. Maus tratos e outras adversidades 
na infância (tais como, eventos estressores, separações, doenças, violência) 

estão associados a um aumento na chance de ocorrência de problemas 
posteriores, tanto físicos quanto psíquicos. O desenvolvimento neurológico 

também está sujeito a injúrias decorrentes de condições adversas às quais as 

crianças são expostas. Isso pode acontecer inclusive durante o desenvolvimento 
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fetal, ou seja, o nível de estresse a que uma mãe é exposta durante a 

gestação pode ocasionar prejuízos neurológicos ao bebê. 

 ( Estudo nº II Importância dos vínculos familiares na primeira infância, 2016) 

 

Os vínculos podem ter impactos para o resto da vida 

 Os primeiros vínculos se tornam o padrão para os relacionamentos 
pessoais futuros, crianças/ adolescentes que têm vínculos íntimos e fortes 

são capazes de entender eles mesmos e as outras pessoas mais 
facilmente e desenvolvem a autoconfiança. Além disso, com vínculos 

saudáveis elas conseguem progredir e ter uma imagem positiva de si 
mesmos e de outros adultos, tendo uma base segura para “explorar” o 

resto do mundo. 

• É possível que a criança tenha vínculos saudáveis com diversas pessoas. 

O ponto importante é que a qualidade do cuidado seja boa e seja feito 
por pessoas que estejam presente constantemente na vida da criança 

em seus primeiros anos. Crianças com vínculos a várias pessoas se 
desenvolvem tão bem quanto as que têm vínculo com uma única pessoa. 

• Uma criança/ adolescente que teve a oportunidade de ter um vínculo 
saudável com uma ou mais pessoas podem prosseguir para desenvolver 

vínculos com outras que, talvez, tenham que substituir essas pessoas. Isto 
é verdade mesmo quando a criança tem menos de quatro anos. Isto é 

crucial no acolhimento, porque significa que a criança consegue 

desenvolver vínculos com outras pessoas que cuidarão dela. 

 

Crianças/ adolescentes em famílias acolhedoras têm mais chances de 
apresentar dificuldades enraizadas em vínculos quebrados: 

 São comuns os casos de crianças/adolescentes acolhidos que já tiveram 
diversas experiências de mudança de residência. 

 Assim como se deu o afastamento de suas famílias, crianças/ 

adolescentes em famílias acolhedoras, comumente, se mudaram muitas 
vezes. Eles não foram beneficiados com um cuidado contínuo e 

consistente. que todas as crianças/ adolescentes precisam. Famílias 
acolhedoras precisam acompanhar seus relacionamentos com 

sensibilidade para que a criança/ adolescente possa progredir em seu 
próprio ritmo. 

 Eles são mais propensos a apresentarem: ansiedade, incerteza e 
insegurança em seus comportamentos. 

 Mensurar o quanto foram afetados por isso irá depender das 

circunstâncias de cada contexto como a qualidade do cuidado nos 
primeiro relacionamentos de vínculo, sua idade na ocasião da 
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separação e quanto contato eles continuaram tendo com os pais ou 

outras pessoas com quem eles tinham vínculos. 

 Suas reações também irão ser afetadas pela qualidade dos seus 

vínculos com a família acolhedora e como a família acolhedora teve 
sucesso em criar um ambiente que os permite a criar relacionamentos 

saudáveis. 

 

Algumas crianças/ adolescentes que vão para o acolhimento sofrerão 
sérios problemas de aprendizado e desenvolvimento porque nunca 

experimentaram vínculos seguros 

 Em casos extremos, crianças/ adolescentes que nunca tiveram a 

oportunidade de criar vínculos seguros quando eram bem novos, ou que 
tiveram o vínculo quebrado com frequência, podem desenvolver 

distúrbios de vínculo e demonstrar sérios problemas comportamentais. 
Essas crianças/ adolescentes precisarão de ajuda com psicoterapia 

para se verem de uma forma mais positiva e seguirem em frente com 
relacionamentos bem-sucedidos. 

 

 

SEPARAÇÃO 

 

• Toda criança/ adolescente em acolhimento familiar terá experimentado 
a tristeza da separação e da perda. 

• Crianças/ adolescentes expressam suas experiências de separação e 

perda através do comportamento. 

• O desenvolvimento pode ser afetado por inabilidades específicas, mas 

também por causa da separação e da perda. 

• Algumas crianças/ adolescentes parecem ser mais relutantes do que 

outros quanto aos efeitos da separação e da perda.   

 

Algumas crianças/ adolescentes que precisam de acolhimento familiar 
encaram repetidas separações e perdas de suas famílias, irmãs, irmãos, 

amigos, vizinhos e a comunidade na qual eles estão acostumados a viver. Isso 
pode ser extremamente traumático para a criança/ adolescente e a leva a 

ansiedade e depressão que podem durar meses e, em alguns casos, a infância 
inteira. A família acolhedora precisa ajudar a criança/ adolescente a superar 

essa situação traumática, ajudá-lo a lidar com os efeitos da separação e 
reajustá-lo a relacionamentos saudáveis e normais. 

Separação, temporária ou permanente, de relacionamentos significantes, 
causa um senso de perda agudo. A dor é o processo pelo qual alguém passa 
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para se recuperar da perda. “Separação envolve medo, que precisa ser 

controlado e perda envolve dor que precisa ser expressa.” 

 

Alguns fatores que influenciam a reação à separação 

Crianças/ adolescentes irão reagir de diferentes maneiras por terem sido 
separados de suas famílias. Reações podem variar entre depressão séria e 

reação nenhuma em crianças/ adolescentes que foram negligenciados 
emocionalmente pelos seus pais. 

Os dois fatores principais que influenciam a reação de um indivíduo à 
separação são a importância do relacionamento que foi quebrado e quão 

abrupta foi a separação. Quanto mais importante o relacionamento, mais 
traumática a perda. Quanto mais abrupta a separação, mais difícil será para 

completar o processo da dor. 

Fatores que influenciam a reação da criança/ adolescente à separação dos 

pais: 

• A idade da criança/ adolescente e estágio de desenvolvimento 

• O vínculo da criança/ adolescente com os pais 

• A ligação dos pais com a criança/ adolescente 

• Experiências de separação passadas 

• A percepção da criança/ adolescente quanto à razão da separação 

• A preparação da criança/ adolescente para a mudança 

• A mensagem que a criança/ adolescente recebe na hora da partida 

• O ambiente da “pós-separação” 

• O temperamento da criança/ adolescente 

• O ambiente do qual a criança/ adolescente foi removido  

 

Princípios para atuação da Família Acolhedora 

a.  A família acolhedora precisa reconhecer que quando há interrupções no 

cuidado com a criança durante os primeiros 4 anos, as experiências futuras 
precisam enfatizar as oportunidades para aprimoramento da confiança e da 

autonomia da criança. 

b. A formação da identidade possivelmente será afetada com a mudança 
para uma nova família nos primeiros anos de vida. Mudar a forma como se 

chama a criança (nome ou apelido) deve ser evitado. As crianças podem 
regredir e não conseguir fazer tarefas que já haviam aprendido como comer, 

dormir, usar o banheiro e falar. 

c. Aqueles que experimentaram mudanças múltiplas são menos propensos a 

mostrar uma reação clara à separação. A criança aprende a desenvolver 
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defesas contra a dor e hesita em se tornar próxima de outras pessoas 

emocionalmente. Adultos acham difícil cuidar de crianças que não querem ou 
não conseguem retribuir alguma coisa emocionalmente. 

d. Crianças, comumente, pensam que (excluir: elas) são culpadas por terem 
sido separadas da família. As crianças devem receber ajuda para pensar 

sobre a responsabilidade ao invés de culpa e devem entender que todos têm 

responsabilidades pelo seu próprio comportamento e sentimentos, mas não são 
responsáveis pelas ações de outros. 

e. Crianças precisam receber permissão para terem emoções. Às vezes isso 
pode ser facilmente feito por uma conversa sobre outras crianças: algumas 

crianças dizem que ficaram tristes, outras ficaram com medo e outras com 
raiva, como é para você? Algumas crianças precisam aprender a reconhecer 

sentimentos. “Quando eu fico nervoso, meu estômago fica estranho. Você já 
sentiu isso?” 

f. Crianças e adolescentes podem comunicar sua dor através de uma 
variedade de comportamento, alguns deles não apropriados para a idade 

como fazer xixi na cama, chupar dedo, não querer comer, roubar etc. Algumas 
crianças e adolescentes se isolam como um meio de se defenderem contra 

emoções dolorosas. Famílias acolhedoras precisam enxergar além do 
comportamento e ver a emoção que a criança/ adolescente quer expressar – 

quase nunca uma tarefa fácil de realizar! 

g. Crianças e adolescentes que experimentaram perda ou violência podem 

perder seus sensos de segurança e podem se tornar fatalistas sobre seus 
futuros como se já tivessem sido destinados a um final infeliz. Isso pode levar a 

desmotivação e comportamento destrutivo como uso de drogas, promiscuidade 
sexual, autoflagelação ou relacionamentos abusivos. 

 

 

 

SEPARAÇÃO E PERDA – EXERCICIO 1 
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PROCESSO DE LUTO 

John Bowlby descreve estágios que crianças e adolescentes com fortes vínculos 
passam quando são separados de seus pais ou responsáveis com quem tinham 

o vínculo. Isso é mais evidente em crianças até 4 anos. 

1. Protesto e tentativa de encontrar os pais ou responsáveis. 

2. Desespero quanto ao retorno dos pais, aparente preocupação e 

depressão. 

3. Se torna desvinculado emocionalmente e aparenta perder o interesse 

por qualquer um que cuide dela. 

 

João  

João fez 4 anos recentemente. Ele está em acolhimento familiar por 3 meses. 

Inicialmente ele estava irritado e chorava muito. Dentro de poucas semanas 
ele ficou menos apreensivo e se isolou mais. Ele brincava sozinho por horas 

fazendo sons de bebê e outros sons bem peculiares. Às vezes ele ignorava 
os adultos completamente e às vezes fazia contato visual, mas parecia não 

fazer distinção entre quem ele tinha mais afeição. Ele estava na fase de 
fazer testes de desenvolvimento. 

A história revelou que a mãe de João morreu quando ele tinha um ano e 
meio. Quando João tinha três anos, seu pai planejou uma grande mudança 

para o outro lado do país. Enquanto seu pai se mudava, ele deixou João 
com uma tia com quem João nunca tinha tido contato antes. 

Quando seu pai se mudou, João ficou muito bravo. Ele perdeu a habilidade 
de usar o banheiro e estava com o rosto sujo constantemente. Suas emoções 

variavam entre depressão e raiva. Então a tia pediu que ele fosse acolhido 
por causa de seu comportamento. 

Depois que João estava em acolhimento familiar por três meses, seu pai fez 
a primeira visita. O rosto de João brilhou quando o viu, mas depois ficou 

apreensivo e parecia não saber se iria se aproximar do pai ou não. 

 

 

Os estágios do luto podem ser descritos como:  

• Choque / Negação 

• Raiva  

• Negociação 

• Depressão 

• Aceitação 



69 
 

Na fase do choque e da negação, a reação inicial do corpo é se fechar, e a 

criança/ adolescente pode demonstrar pouca emoção e parecer mecânica. 
Distúrbios de apetite e o sono são comuns assim como a falta de concentração. 

Os próximos três estágios podem ocorrer em qualquer ordem. Ira é 
comumente expressada a outros e a criança/ adolescente que passa pela dor 

pode responder a pedidos simples com uma atitude descontrolada. A 

negociação normalmente é modelada por promessas e, durante a tristeza e o 
desespero, lágrimas aparecem facilmente e o apego pode surgir. A aceitação 

para criança/ adolescente é quando ele se conforma com o fato dele ter dois 
“tipos” de pais. 

 

COMO CRIANÇAS/ ADOLESCENTES PERCEBEM E REAGEM A SEPARAÇÃO 

E PERDAS 

Eles podem se sentir raptados ou escondidos  

• Levando a medo crônico e ansiedade 

• Isolamento e tentativa de agradar a todos 

• Tentativa constante de afirmar a si mesmos e tentar estar no controle de 
tudo. 

• Diminuição da confiança dos adultos e delas mesmas 

Eles podem se sentir culpados 

• Se sente responsável pela mudança 

• Desenvolve culpa crônica 

• Tristeza e depressão 

• Estado de ansiedade 

Eles podem se sentir no comando da mudança  

• Acreditam que a mudança ocorreu pela escolha dele 

• Acreditam que está no comando dos eventos e decisões futuras 

Nós podemos ajudar melhor as crianças/ adolescentes a se livrarem do 

passado, facilitando o processo da dor e sendo apoiadores dos seus 
sentimentos enquanto eles falam, choram, gritam, esperneiam ou só ficam 

sentadas. A presença do adulto e a aceitação emocional da dor da criança/ 
adolescente é mais importante do que palavras. 
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  RECONHECENDO O ABUSO C)

Toda família acolhedora precisa estar ciente da possibilidade de cuidar de 
crianças/adolescentes que passaram por situações de abuso, inclusive sexual. 

Isso pode assustar, mas é importante reconhecer o papel de uma escuta 
atenciosa e um acolhimento verdadeiramente amoroso, pois é exatamente 

nestes momentos de grande relacionamento afetivo que falas e relatos surgem 

sobre seu passado. 

Outro ponto necessário de atenção é a motivação para se envolver com o 

serviço de acolhimento familiar. Às vezes as pessoas desejam proteger as 
crianças/ adolescentes de tais vivências, especialmente se um dos acolhedores 

vivenciou algum tipo de abuso. Se este for o seu caso, talvez você precise 
refletir sobre o impacto que o dito abuso teve em sua vida e como isso está 

impulsionando o seu desejo de tornar-se um acolhedor. Quem sabe seja mais 
efetivo antes, discutir sobre a situação com algum terapeuta ou conselheiro e 

com a equipe técnica do serviço. 

 

DEFINIÇÕES DE ABUSO 

Negligência: Ocorre quando as necessidades básicas da criança/ adolescente 

(psicológicas e física) não são atendidas, resultando em sérios danos à saúde e 
ao seu desenvolvimento. A negligência ocorre quando a criança/ adolescente 

não recebe comida adequada, abrigo, roupas, tratamento ou cuidado médico, 
assim como estímulos para a aprendizagem e apoio emocional. Alguns sinais 

possíveis de alerta: roupas sujas e inadequadas ao clima, lesões físicas de 
repetição, isolamento, depressão, alimentação inadequada (qualidade e 

quantidade), problemas de crescimento, irregularidade na escola, tentativas 
de fugir de casa, entre outros. 

Abuso físico: Normalmente são reconhecidos de forma visível (um profissional 
da saúde pode ajudar nesse reconhecimento). Sinais de queimaduras, 

hematomas e escoriações são os mais frequentes. É importante lembrar, porém, 
que há formas de abuso físico ainda mais graves, como as fraturas nos ossos e 

danos no sistema nervoso, provocados por problemas como a Síndrome do 
Bebê Sacudido. Inclui bater, arremessar objetos, chacoalhar, envenenar, 

queimar, escaldar, afogar ou asfixiar. Crianças/adolescentes que sofreram 
tais maus-tratos podem viver em estado de alerta constante, desconfiam do 

contato com um adulto, voltam a fazer xixi na cama, têm medo dos pais, não 
querem voltar para casa e manifestam problemas para dormir e se alimentar. 

 

Abuso sexual: Ocorre quando a criança/ adolescente é forçada ou seduzida 

( ciente ou não) a participar em alguma atividade sexual. Pode ser com ou 

sem contato físico, tendo características homossexuais ou heterossexuais. Abuso 
sexual inclui todo ato de penetração e até atividades livres de contato físico, 

tais como envolvê-lo na produção de materiais pornográficos, forçar a 
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criança/ adolescente a assistir pornografia, ou encoraja-lo a se expressar 

sexualmente de maneira não apropriada. As marcas psicológicas deixadas na 
criança são profundas e os sinais imediatos de que pode haver um problema 

desta natureza são a agitação noturna, o retrocesso no desenvolvimento social, 
a autoflagelação, além de indícios físicos como infecções de urina, inchaço ou 

sangramentos na região genital ou anal, dor e secreções. 

 

Abuso emocional: Ocorre quando por ações ativas ou passivas, os 

pais/responsáveis desrespeitam as necessidades da criança/adolescente para 
seu correto desenvolvimento, submetendo-as a situações de discriminação, 

desvalorização, punição exagerada, rejeição, falta de carinho ou abandono 
emocional. Inclui comunicar a criança/ adolescente que ela não tem valor, ou 

que não é amada, e pode incluir quando expectativas são impostas que não 
são apropriadas para sua idade, ou seu nível de desenvolvimento. Abuso 

emocional sempre ocorre junto a outros tipos de abuso, porém pode ocorrer 
isoladamente. Os sinais mais comuns no comportamento da criança são os 

atrasos no desenvolvimento psicomotor, a baixa autoestima, o excesso de 
timidez e uma postura defensiva e, às vezes, arredia. 

 

 

 

 
 
RECONHECENDO O ABUSO: EXERCÍCIO 2 
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EXTENSÃO DO ABUSO 

 É muito difícil estabelecer claramente a extensão dos diferentes tipos de 
abuso, porque os pesquisadores medem o abuso utilizando definições 

variadas do que abrange o abuso, especialmente o sexual.  

 Definições de abuso dependem muito da atitude individual de cada um 

e da atitude da sociedade em geral, incluindo normas culturais.  

 Tanto meninos quanto meninas correm riscos quase iguais de serem 
abusados fisicamente, porém o abuso sexual tende a ocorrer mais com 

as meninas.  

 Frequentemente, percebemos que a criança/ adolescente foi abusado 

devido as ações e aquilo que expressa dentro do lar acolhedor. 
Lembre-se: cada criança/adolescente é único e suas reações também 

podem ser. Por isso, é importante sempre ouvi-lo e compartilhar as 
informações com a equipe técnica. Quanto maior a base para as 

decisões, melhor será o encaminhamento. 

 Crianças/ adolescentes com alguma deficiência física correm um risco 

maior de todos os tipos de abuso. Dificuldades na criança/ adolescente 
de se expressar e comunicar podem mascarar o abuso. O abuso 

emocional é uma experiência frequente dentre as pessoas com 
deficiências físicas. A negligência pode ocorrer quando o responsável 

sente medo de algo acontecer com a criança/ adolescente deficiente e 
o mantém preso ou não oferece estímulo suficiente para o seu 

desenvolvimento.  

 Deficientes físicos frequentemente são tratados de forma desumana. Isto 

facilita a ocorrência do abuso.  

 Abuso sexual sério, que persiste, geralmente ocorre antes dos 12 anos. 

Os ofensores muitas vezes são homens que fazem parte da rede 
familiar da criança/ adolescente – avôs, namorados, tios. 

 Abuso emocional é raramente reconhecido e tende a ocorrer junto a 
outros tipos de abuso.  

 Negligência pode ser tanto física quanto emocional. Crianças/ 
adolescentes podem morrer como decorrência da negligência. Não 

deve ser considerado como um abuso menos grave.  

 Abuso sexual ocorre em todas as comunidades e culturas.  

 Crescer em um ambiente abusivo pode afetar o desenvolvimento da 

criança/ adolescente, e demonstra-se em atraso no desenvolvimento 
mental e crescimento físico. Pode envolver a vista, a fala, coordenação 

motora e desenvolvimento linguístico.  

 A internet tem se tornado um campo de auxílio para muitos que ali 

desabafam com semelhantes as suas vivências. Mas faz-se necessário 
atenção para com as mensagens e postagens em redes sociais. Elas 
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podem ser usadas como mecanismos de alívio e até por vezes pedidos 

de ajuda. 

 

RAZÕES DO ABUSO 

Raramente há uma explicação simples para o abuso de uma criança/ 

adolescente. Porém, o ofensor tem que assumir a responsabilidade por suas 

ações. Diante disso, pode-se encontrar pontos importantes de destaque: 

 Abusadores necessitam normalmente da confiança de adultos para ter 

acesso a criança/adolescente. Eles criam um laço de segurança e 
confiança tanto nos pais quanto nos professores e nas crianças, para 

definir suas vítimas e aliciá-las. 

 A pressão exercida sobre as famílias por serem desfavorecidas e 

isoladas socialmente, a violência doméstica, ou problemas mentais 
podem contribuir em parte ou totalmente para que o abuso ocorra.  

 Álcool e drogas podem prejudicar a criança/ adolescente dentro do 
ventre materno, e tendem a resultar em incapacitação ou desatenção 

para com a criação dos filhos, tornando-os mais vulneráveis ao abuso.  

 Às vezes, os próprios pais foram abusados e não se sentem capazes de 

serem bons pais.  

 

OS OFENSORES 

 A maioria dos ofensores são homens heterossexuais. Porém, tem surgido 

casos de mulheres que abusam de crianças e adolescentes. 

 Ofensores sexuais de crianças/ adolescentes, geralmente são membros 

da sociedade muito bem respeitados. Homens que são sexualmente 
atraídos a crianças/ adolescentes (pedófilos) são especialistas em 

manter suas atividades escondidas. Eles tendem a procurar empregos e 
locais que permitam proximidade as crianças/ adolescentes (inclusive o 

acolhimento).  

 Há ofensores sexuais também que possuem uma síndrome de adição, 

muito semelhante à de drogados, mas nestes casos, o objeto de vício é a 
criança/adolescente que deixa de ser vista como uma pessoa e passa a 

ser apenas um instrumento de excitação. Muitos sabem que sua atitude é 
crime. Por vezes é visto como um alívio de tensão, gerando sintomas de 

abstinência como a ansiedade, irritabilidade e agitação. 

 

 Transtornos mentais como o citado acima e o uso de substâncias ilícitas 

são pontos de questionamento e discussão. Não é possível generalizar 
os casos, mas é fundamental a ciência desses fatores quando presentes 

na vida dos ofensores. 
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 Alguns ofensores vivenciaram o abuso físico ou sexual no seu próprio 

passado como crianças/ adolescentes. Porém, isso não comprova a 
ligação entre ser abusado e tornar-se um ofensor. A maioria das 

crianças/ adolescentes que foram abusadas (na sua maioria meninas e 
mulheres jovens) não se torna ofensores sexuais.  

 Algumas crianças/ adolescentes simplesmente gostam de ferir outras 

crianças e adolescentes. Às vezes eles procuram envolver outras crianças 
ou adolescentes em atividades sexuais que não são apropriadas, 

especialmente se eles estão tentando entender suas próprias 
experiências de abuso. Estas crianças ou adolescentes precisam de 

ajuda. A responsabilidade que estas crianças ou adolescentes tem por 
suas ações, dependerá da idade no momento da ofensa.  

 

 

 

ESTUDO DE CASO (MARIA): EXERCICIO 3 
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VAMOS REFLETIR... 

 É importante reconhecer o que ocorreu e não minimizar os sentimentos 
de Maria.  

 Reações ao abuso podem ser variadas. O importante é saber como o 
abuso afetou especificamente a Maria.  

 A experiência de Maria é perturbadora. Os acolhedores sentirão raiva, 

porém é importante que expressem seus sentimentos de uma maneira 
que ajude Maria.  

 Maria pode sentir alívio de estar longe de seu pai; porém, às vezes o 
término de um relacionamento abusivo pode incluir sentimento de perda 

assim como o de alívio.  

 Algumas crianças/ adolescentes culpam a si mesmos pelo que 

aconteceu.  

 Quando Maria se muda para a família acolhedora, ela levará consigo 

mesma suas expectativas do que ocorre dentro das famílias. Isso pode 
ser definido como sua cultura familiar, e a maneira como os acolhedores 

se comportam e agem será bem diferente disso, pois eles têm uma 
cultura familiar diferente. 

 Dificuldades ocorrem quando os acolhedores não estão cientes de que 
culturas familiares diferentes, naturalmente entram em conflito. Maria 

terá que aprender que o relacionamento que ela vivenciou com seu pai 
não foi normal. Ela talvez terá muito medo do que seus acolhedores 

farão com ela.  

 Todos os acolhedores, especialmente os homens, precisam lembrar que 

devido ao abuso ocorrido com Maria, ela talvez aja de uma maneira 
que seja difícil de entender e talvez até seja sexualmente provocativa.  

 A experiência de Maria, terá ensinado a perceber os sinais que talvez 
indiquem que esteja sob o risco de ser abusada novamente. Porém, 

dentro da família acolhedora, os mesmos sinais poderão não ter esse 
mesmo significado, e talvez, inicialmente, (excluir: ela) fique confusa.  

 Acolhedores devem ter cuidado para não agirem de maneira que possa 
ser interpretada de forma errada por Maria. Por exemplo, discutir a 

mesada pode trazer à tona medo do que poderá acontecer com ela.  

 Acolhedores talvez precisem ajudá-la caso venha) precisar testemunhar 

no tribunal, ou se for entrevistada pelos investigadores.  

 Às vezes os acolhedores são as primeiras pessoas a quem a criança/ 
adolescente descreve o abuso ocorrido. É importante preparar-se para 

essa possibilidade. 
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 Crianças/ adolescentes acolhidos às vezes confiam nos filhos biológicos 

da família acolhedora. Estes filhos precisam saber que é vital, eles 
compartilharem toda informação com seus pais.  

 

É importante levar a sério o relato da criança/ adolescente.  

Conversa de criança/ adolescente:  

A história de Maria encontra-se em um livro Out in the Open – A guide for 
young people who have been sexually abused (Saindo do Esconderijo – Um guia 

para jovens que sofreram abuso sexual) escrito por Ouaine Bain e Maureen 
Sanders (Editora Viargo, 1990). A melhor maneira de avaliar o impacto do 

abuso é ouvir o relato da criança ou adolescente que foi afetado.  

 

 

VAMOS REFLETIR...  

 Trabalhar com crianças/ adolescentes que foram abusados é doloroso. 
Para conseguir ajudar a criança ou adolescente, os acolhedores 

precisam carregar parte da dor que eles sentem. Porém, se o acolhedor 
se sente sobrecarregado ao compartilhar esta dor, ou é afetado 

negativamente de outra maneira, terá pouco sucesso em ajudar a 
criança ou adolescente.   

 O abuso vivido pela criança ou adolescente pode desencadear 
memórias do acolhedor sobre seu próprio passado. Alguém que já viveu 

o abuso, pode ser uma pessoa ideal para ajudar a criança ou 
adolescente a processar o que ele vivenciou somente se ela mesma já 

pôde avaliar sua própria experiência de abuso. Porém, a criança/ 
adolescente não é beneficiado quando o acolhedor utiliza tais situações 

para processar o seu passado.  

 A criança não é a dor interna do abuso(??) “Não é a situação que nos 

define enquanto pessoa”. Pode parecer ilógico pensar em tal coisa, mas 
infelizmente muitos que sofreram tais experiências angustiantes perdem 

a sua autoimagem e se fixam em pensamentos negativos e de 
inferioridade. O valor do indivíduo é muito maior do que as cicatrizes 

que a vida pode gerar. 

 

Sugestões para Cuidar de Crianças/ adolescentes que foram Abusados 

Sexualmente 

Uma vez que o abuso sexual ocorre, a criança/ adolescente pode ter 

dificuldade em aceitar algo para comer ou beber, e até mesmo descansar ou 
dormir.  
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Às vezes a criança/ adolescente pode ter sido forçada a comer ou beber 

algo, portanto não seria estranho se ele recusasse tais coisas vindo de pessoas 
estranhas. O abuso sexual pode resultar até na anorexia.  

O ritmo de descanso e sono muitas vezes é interrompido após a ocorrência do 
abuso. Para muitas crianças e adolescentes, a cama e a hora de dormir foram 

locais e eventos em sua rotina diária de pouca segurança. Antes de as crianças 

e adolescentes poderem aceitar o cuidado oferecido a eles, eles precisam 
sentir-se seguras.  

As recomendações encontradas abaixo são maneiras práticas que poderão 
auxiliá-lo no cuidado para com a criança ou adolescente que sofreu abuso:  

1. Mantenha junto a criança/ adolescente o maior número possível de seus 
pertences pessoais. 

2. A criança/ adolescente deve ser quem autoriza as pessoas a entrarem 
dentro de seu espaço de dormir. 

3. Ajude a criança/ adolescente a decidir quem irá dormir aonde e leve-o 
pela casa inteira para familiarizá-lo com o ambiente. 

4. A privacidade dentro do banheiro deve ser absolutamente garantida. 
Procure não tocar na criança/ adolescente quando ele está despido. 

Comunique a criança/ adolescente que ninguém irá tocar nele, sem 
antes pedir permissão. 

5. Sendo que a criança/ adolescente poderá demonstrar dificuldades em 
aceitar algo para comer ou beber, peça a criança/ adolescente que 

faça uma lista de todas as comidas que ele não gosta. Quando você for 
oferecer algo para comer, sempre que possível ofereça mais de uma 

opção: “Você gostaria de comer um pedaço de chocolate ou uma 
bolacha?” Permita que a criança/ adolescente faça a escolha do que 

ele irá colocar em sua boca.  

A Hora de Dormir  

A hora de dormir apresenta algumas dificuldades porque geralmente o abuso 
ocorre durante esta parte do dia. Lembre-se do seguinte:  

 Faça com que a cama seja um lugar seguro para a criança/ 
adolescente.  

 Tranquilize a criança/ adolescente através de palavras e atos 
carinhosos.  

 Permita que a criança/ adolescente leve um objeto familiar para a 

cama.  

 Dê a ele um cobertor fofo e macio.  

 Permita que ele tenha um copo de água ao lado da cama. 

Quando chegar a hora da criança/ adolescente ir dormir, passe um tempo 

ouvindo-o relatar seu dia, seus pensamentos e temores.  
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Cubra a criança/ adolescente e dê um beijo de boa-noite.  

Pergunte a criança/ adolescente se ele quer a luz acesa ou apagada, a porta 
aberta ou fechada. Lembre-o aonde você estará se ela precisar de alguma 

coisa, ou tiver algum medo.  

Se a criança/ adolescente chamá-lo durante a noite, vá até a porta do quarto 

e diga quem você é e pergunte se você pode entrar.  

 

O abuso pode deixar sequelas...   

 Se o abuso ocorreu durante um período prolongado, todos os aspectos 
do desenvolvimento da criança/ adolescente, sua autoestima e 

autoimagem podem ter sido afetados.  

 As dificuldades que a criança/ adolescente vivencia após o abuso 

podem estender-se até em seus relacionamentos futuros como uma 
pessoa adulta e determinar seu sucesso como um pai ou uma mãe.  

 Um clima de violência para com a criança/ adolescente pode levar a 
comportamentos agressivos, problemas emocionais ou de 

comportamento, e até dificuldades na escola.  

 Abuso emocional pode ter um impacto na saúde mental da criança/ 

adolescente e tende a causar maiores danos quando vivenciado nos 
primeiros meses ou anos de vida. 

 O abuso sexual pode levar a comportamentos que não são apropriados 
para a idade da criança/ adolescente, a tristeza, automutilação, 

depressão e perda da autoestima.  

 Negligência extrema pode danificar o desenvolvimento físico e social 

da criança/ adolescente, e sua capacidade de aprender.  

 

 

  AMBIENTE SEGURO  D)

Acolhedores cuidam de crianças/ adolescentes que, na realidade, não são 
seus, dentro de seu próprio lar. Essas crianças/ adolescentes têm perspectivas 

de vida diferente, e sua maneira de entender as regras, os limites e as 
expectativas do lar acolhedor pode variar. Eles são literalmente estranhos 

totais a família acolhedora.  

 

Ambiente seguro significa: 

 Manter a criança/ adolescente acolhido seguro de todos os tipos de 
abuso  

 Manter seus próprios filhos seguros  
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 Proteger a família acolhedora de qualquer alegação de abuso. Isto 

pode ocorrer quando:  

 A criança/ adolescente foi abusada por um membro da família 

biológica. 

 A criança/ adolescente interpreta de maneira errada suas ações ou 

intenções. 

 A criança/ adolescente está guardando rancor e deseja causar danos a 
alguém. 

 Pode ser um meio da criança/ adolescente chamar atenção. 

 

Sugestões para minimizar tais riscos:  

 

1. Mantenha seu cronograma anual de capacitações atualizado  

2. Converse com seus filhos sobre como manter todos seguros  

3. Converse com a seu assistente social sobre desenvolvimento de um 
ambiente seguro  

4. Mantenha um diário de eventos significativos que ocorrem com a 
criança/ adolescente acolhido  

5. Sempre relate qualquer incidente que possa causar suspeita, a 
assistente social da Vara da infância ou da ABBA, tais como marcas no 

corpo da criança/ adolescente.  

6. Descreva sua política familiar. Inclua aspectos importantes a sua família 

e quais mudanças precisariam ocorrer. Tais como:  

a. Não andar pela casa despidos  

b. Trancar a porta do banheiro antes de utilizá-lo  

c. Bater na porta do quarto antes de entrar  

d. Ao entrar em um quarto, mantenha a porta aberta  

e. Não demonstre muito afeto físico quando a sós com a criança/ 

adolescente  

Você consegue pensar em outras coisas que devem ser incluídas? 

 

 

 

 

 

D) AMBIENTE SEGURO: EXERCÍCIO 4 
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Desenvolvendo Segurança 

Comportamento  Comportamento mais seguro 

Criança frequentemente sobe na cama 
dos acolhedores para receber carinho.  

O carinho não precisa acontecer na cama. 
Procure outros ambientes do lar que são mais 

acessíveis a todos. 

Acolhedor (homem) dá banho em um 

menino de 4 anos de idade.  

O homem nunca deve dar banho sozinho – 

tenha sempre uma mulher presente ou próxima. 

Acolhedor (homem) lê uma história no 

quarto de uma criança de 3 anos antes 
dela ir dormir.  

Seria mais seguro ler a história em outro 

aposento ou com uma mulher presente. 

Adultos e crianças andam pela casa 
despidos.  

Somente no próprio quarto. Não há outro jeito 
seguro de lidar com esse aspecto de vida 

familiar. 

Acolhedores brincam de rolar no chão e 

fazer cócegas com a criança/ adolescente 
acolhido. 

Somente com outro adulto presente. Outra 

opção seria de brincar de outra coisa que não 
envolva o toque físico.  

O acolhedor limpa as nádegas de uma 
adolescente deficiente de 13 anos. 

Deve sempre haver duas acolhedores 
presentes, sendo um deles mulher. Encoraje 
independência.  

Crianças e adolescentes entram a vontade 

nos quartos uns dos outros.  

Somente sob supervisão e de maneira 

planejada. 

Acolhedor (homem) sozinho no carro com 

a criança acolhida  

Evite se possível. Quando necessário, coloque a 

criança no banco traseiro.  

O filho de 17 anos do acolhedor as vezes 

cuida da criança acolhida.  

Rapazes jovens devem sempre ter uma mulher 

mais velha presente.  

Um acolhedor dorme com uma criança de 

11 anos que está doente.  

Evite isso. Dormir próximo a criança e com a 

porta aberta.  

Uma acolhedora fotografa uma criança 

de 6 anos tomando banho.  

Jamais tire fotos dos filhos de outras pessoas, 

despidos ou tomando banho.  

Acolhedores têm relações sexuais com a 

porta do quarto aberto quando há 
crianças na casa  

JAMAIS! 

 

 

Os riscos jamais podem ser totalmente eliminados, mas podem ser minimizados! 
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 ENTENDENDO COMPORTAMENTO  E)

Conforme uma criança/ adolescente desenvolve, o seu comportamento muda. 
Quando uma criança/ adolescente sofre algum tipo de abuso, o seu 

desenvolvimento afetivo, social, cognitivo, psicológico, neurológico, físico e 
mental muitas vezes não equivale à sua idade real. Muitas vezes a criança/ 

adolescente pode sofrer um atraso em várias áreas do seu desenvolvimento 

que equivale à anos.  

1. Acolhedores precisam ter um entendimento das fases de 

desenvolvimento em que as crianças/ adolescentes acolhidos se 
encontram, tanto reais, quanto ideais.  

2. Abuso, separação e perda, atrasam o desenvolvimento da criança/ 
adolescente, e trazem várias complicações.  

3. As pesquisas demonstram que essas crianças e adolescentes têm mais 
tendência a sofrerem distúrbios emocionais, que por vez afetam seu 

desenvolvimento.  

 

Segundo Furniss (1993, p.15), o grau de severidade dos danos causados por 
abuso sexual pode estar relacionado à alguns fatores como: a idade do início 

do abuso, a duração, o grau de violência ou ameaça, a diferença de idade 
entre o agressor e a vítima, o grau de proximidade, a ausência de figuras 

protetoras, o grau do segredo, o grau das agressões, como a família se coloca 
diante do abuso, e negação do agressor. 

Day et al. (2003) citam consequências psicológicas que podem se manifestar 
em um período mais curto de tempo como: medo do agressor ou pessoas do 

mesmo sexo do agressor, queixas sintomáticas, sintomas psicóticos, isolamento 
social e sentimento de estigmatização, quadros fóbicos-ansiosos, depressão, 

distúrbios do sono, da aprendizagem e da alimentação, sentimento de 
rejeição, de humilhação, de confusão e de medo. Outras consequências podem 

se manifestar à longo prazo, ou tardiamente, como a incidência de transtornos 
psiquiátricos. 

Do ponto de vista físico, as consequências são inúmeras e variam de acordo 
com o tipo de agressões feitas pelo abusador. Gabel (1997, p.67), menciona 

diversos comportamentos que podem acontecer em decorrência do abuso, 
como queixas somáticas, incluindo mal estar difuso, impressão de alterações 

físicas, persistência das sensações que lhe foram forçadas, enurese, encoprese 

dores abdominais agudas, crises de falta de ar, desmaios, problemas 
relacionados à alimentação como náuseas, vômitos, anorexia, bulimia; e 

interrupção da menstruação. 

 

As consequências neurológicas também são muitas e frequentemente 
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irreversíveis. 

Um comportamento que é comum a todas as vítimas de abuso sexual é o 
estresse pós-traumático, ou o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 

 

Outra característica apresentada pelas vítimas de abuso sexual é a culpa, a 

qual muitas vezes está presente em todas as fases da vida. A culpa pode 

estar relacionada com “o segredo”, ou a proibição de revelar os fatos por 
medo de sanções do agressor, da família, ou por medo de desestabilizar a 

estrutura familiar; ou ainda por incapacidade, pois existe uma relação 
desproporcional de poder, em todos os sentidos. Esse segredo que a 

criança/adolescente carrega, traz muitos prejuízos psicológicos, causando uma 
angústia por perpetuar o abuso, muitas vezes agravando ainda mais, e 

mantendo o agressor impune (Prado, 2004). 

Percebe-se que as consequências do abuso sexual na infância e juventude 

estende-se para todas as áreas da vida desse ser humano. Entretanto, há 
esperança. A família acolhedora pode desempenhar um papel fundamental 

para o resgate da saúde física, mental, social, e espiritual dessa criança e 
adolescente. Ferreira (2002), destaca a importância da ressignificação do 

trauma vivido, a qual pode ser realizado em qualquer faixa etária da vida 
do indivíduo, desde que haja o vínculo de confiança entre as partes.  

Uma vez que a família acolhedora entende o quanto tais traumas influenciam 
diretamente o dia a dia e comportamento do acolhido, se torna mais 

compreensível certas atitudes e ações por parte da criança. Inevitavelmente, a 
criança muitas vezes apresentará comportamentos inadequados, que 

necessitarão serem redirecionados, ensinados, e orientados a respeito; sempre 
procurando substituir comportamentos negativos por comportamentos positivos. 

Com isso em mente, será introduzido a seguir, uma estratégia de 
relacionamento conhecida como disciplina positiva. Essa estratégia busca 

oferecer às famílias acolhedoras uma maneira segura e saudável de se 
relacionarem com essa criança e ou adolescente, independente da sua idade e 

desenvolvimento. 

 

 DISCIPLINA POSITIVA F)

OBS: O texto a seguir foi adaptado do livro “Disciplina Positiva de Jane Nelson, 

2015”. 

 

A disciplina positiva, desenvolvida por Jane Nelson, está baseada na teoria 

Adleriana, a qual foca em ajudar crianças a pararem maus comportamentos 
ensinando-lhes autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades 
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para resolução de problemas.  

A raiz da palavra disciplina vem do latim (discipulus, aquele que aprende, do 
verbo discere, aprender). De discipulus veio disciplina, instrução, conhecimento. 

Ou seja, disciplina positiva seria usar a instrução, os ensinamentos, para 
conduzir e orientar a criança e adolescente de forma positiva. 

A disciplina positiva tenta evitar todas as formas de punição, pois esse método 

de correção acaba gerando outros comportamentos negativos como: 

1. Ressentimento: “Isso não é justo. Eu não posso confiar nos adultos”. 

2. Retaliação: “Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar”. 

3. Rebeldia: “Eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não 

tenho que fazer do jeito deles”. 

4. Recuo:  

a. Dissimulação: “Eu não vou ser pego da próxima vez”.  

b. Redução da auto-estima: “Eu sou uma pessoa ruim”. 

 

A disciplina positiva não inclui nenhuma culpa, vergonha, humilhação, ou dor, 

seja física ou emocional, como motivadores, mas sim é baseada em respeito 
mútuo e cooperação, incorporando gentileza e firmeza ao mesmo tempo. 

Jane Nelson estabelece quatro critérios para uma disciplina positiva: 

1. É gentil e firme ao mesmo tempo? 

Ser gentil significa ter respeito pela criança e por si mesmo. 

Dicas Importantes: 

 Evitar enfrentar o problema no momento da irritação. 

 Envolva as crianças quando for estabelecer e fazer cumprir os limites 

 

2. Ajuda as crianças a desenvolverem um senso de aceitação e 
importância? 

Aceitação e importância são os objetivos primários de todas as pessoas, 
especialmente as crianças. Porém, muitas vezes as crianças utilizam o mau 

comportamento para buscarem aceitação. Fazem isso equivocadamente, 
inconscientemente, como nos exemplos a seguir: 

 Atenção indevida: “Eu me sinto aceito apenas quando tenho sua 
atenção”. 

o Redirecioná-las para que consigam atenção de formas positivas. 

o Faça o inesperado 
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o Defina um horário para passar um tempo de qualidade com a criança 

diariamente 

o Sorria para a criança, lembrando-a que vão estar juntas mais tarde 

o Estabeleça sinais não verbais que comuniquem amor 

o Dê conforto e mostre fé 

o Ignore o comportamento enquanto toca nela 

o Durante momentos bons, treine novos comportamentos 

o Não fale, haja 

o Verbalize amor e carinho 

 Poder mau dirigido: “Eu me sinto aceito apenas quando sou o chefe, ou 
pelo menos quando não deixo você mandar em mim”. 

o Quando perceber disputa pelo poder entre você e a 
criança/adolescente, melhor sair dela e admitir o que está acontecendo. 

Diga: “parece que você está se sentindo dominado. Eu não quero isso. 
Vamos no acalmar e depois encontrar uma solução respeitosa para nós 

dois.”  

o Admita que você não pode forçar a criança a fazer nada, peça sua 

ajuda para achar uma solução que funcione para todos 

o Use os quatro passos para conseguir cooperação 

o Envolva as crianças na busca de soluções 

o Decida o que você vai fazer e não o que você vai tentar obrigar a 

criança a fazer 

o Estabeleça um horário com a criança regularmente 

o Envolva a criança na criação de rotina 

o Ofereça escolhas limitadas 

o Verbalize amor e carinho 

 Vingança: “Eu não me sinto aceito, mas pelo menos posso me vingar”. 

o Saia do ciclo de vingança evitando retaliação 

o Mantenha uma postura amigável enquanto espera que todos se 

acalmem 

o Tente adivinhar o que magoou a criança e mostre empatia 

o Valide os sentimentos feridos da criança 

o Use honestidade emocional para falar dos seus próprios sentimentos 

o Use escuta ativa 

o Peça desculpas se foi você que causou a mágoa, restitua-se 
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o Use os quatro passos para conseguir cooperação 

o Demostre que você se importa e use encorajamento 

o Estabeleça um horário com a criança regularmente 

o Verbalize amor e carinho 

 Inadequação assumida: “É impossível ser aceito. Eu desisto”. 

o Demostre um pequeno passo que a criança consiga imitar 

o Proporcione pequenos êxitos 

o Aprecie cada tentativa positiva 

o Elimine todas as expectativas de perfeição 

o Concentre-se nas realizações da criança 

o Não desista 

o Disponha de tempo especial e regular com a criança 

o Encoraje a criança a ter uma pessoa designada em ajudar 

o Verbalize amor e carinho 

 

3. É efetiva a longo prazo? 

4. Ensina habilidades sociais e de vida valiosas para a formação de um 

bom caráter? 

Desenvolver características como autoconceito positivo, responsabilidade, 

autodisciplina, cooperação, mente aberta, habilidade de pensar 
objetivamente, respeito por si mesmo e pelos outros, compaixão, aceitação de 

si mesmo e de outros, entusiasmo pela vida, interesse em aprender, cortesia, 

honestidade, autocontrole, paciência, senso de humor, preocupação com os 
outros, habilidade de resolução de problemas, sabedoria, integridade. 

 

Quatro Passos Para conseguir Cooperação 

1. Expresse compreensão pelos sentimentos da criança. 
2. Mostre empatia sem mostrar concordância. 

3. Compartilhe seus sentimentos e percepções. 
4. Convide a criança a pensar em uma solução. 

Outro tema fundamental da disciplina positiva é mudar qualquer crença 
negativa sobre erros. Errar faz parte do aprendizado. Continuamos 

cometendo erros mesmo depois de adultos. O importante é aprendermos com 
nossos erros para nos tornarmos pessoas melhores. As crianças cometerão 

muitos erros, os quais precisarão ser corrigidos de forma positiva. Para isso, é 
preciso ter a atitude de: 
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 Reconhecer o erro: “Eu cometi um erro” 

 Reconciliar: “Eu peço desculpas” 

 Resolver: “Vamos trabalhar em uma solução juntos” 

Quando a interação for com adolescentes, vale lembrar que a pressão do 

grupo é extremamente importante. Para adolescentes a aprovação dos pares 
é mais importante que a dos adultos e se torna um de seus objetivos 

equivocados. Na adolescência passa-se por um sério problema de 
individuação. Adolescentes desenvolvem sua identidade independentemente 

dos pais, o que com frequência, se traduz em revolta enquanto testam os 
valores paternos. Essa revolta tende a não durar até os vinte anos de idade, a 

não ser que os pais se tornem punitivos e controladores. Métodos de controle 
excessivo podem ser desastrosos com adolescentes. A melhor maneira de 

conseguir a confiança de um adolescente é por meio do respeito mútuo e 
igualdade na solução de problemas. Quando tratados com gentileza, firmeza, 

dignidade, respeito, e resolução de problemas em conjunto, os adolescentes 
geralmente se apoiam nos valores familiares. 

 

 

 

DISCIPLINA POSITIVA: EXERCÍCIO 5 - 7 
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Entendendo comportamento – pontos de consideração 

1. O significado do comportamento depende do contexto da situação. 

2. Contexto refere-se a fase de desenvolvimento da criança/ 

adolescente comparada a sua idade cronológica, assim como aos eventos 
que ocorreram na vida da criança/ adolescente, seu histórico e outros 

aspectos únicos a situação da criança/ adolescente. 

3. O comportamento das crianças/ adolescentes frequentemente pode 

ser entendido em termos de sua fase de desenvolvimento. Porém, para uma 
criança/ adolescente acolhido, a perda e interrupções criadas com sua 

separação da família biológica, pode levar a turbulências adicionais que 
são expressadas pela criança/ adolescente através de seu comportamento. 

4. Acolhedores precisam ter o conhecimento da maneira como o 

desenvolvimento normal e natural afeta aos jovens, assim como o impacto da 
separação familiar.  

5. Uma reação comum de crianças/ adolescentes e adolescentes que 
estão preocupados ou tristes, é de regressarem e se comportarem num nível 

abaixo de sua idade de desenvolvimento.  

6. Outra reação é de ser egoísta e querer mais atenção dos adultos ao 

seu redor, ou até mesmo de se distanciar de seus acolhedores.  

7. As crianças/ adolescentes às vezes podem ter pensamentos ‘mágicos’. 

Talvez, eles acreditem que certos comportamentos podem conferir a eles o 
que eles mais desejam. Por exemplo, eles talvez acreditem que se eles se 

comportarem mal, eles serão devolvidos aos pais biológicos ou acolhedores 
de quem eles foram separados. Talvez eles achem que foram mandadas 

embora do lar anterior devido a algo que fizeram ou disseram.  

 

 

 

Ser resiliente é:  

A flexibilidade e capacidade interior de se adaptar e superar as adversidades 

que ocorrem em nossas vidas.  

Crianças e adolescentes precisam de ajuda para conseguirem superar as 

adversidades que talvez eles tenham vivido, para então poderem 
desenvolver-se em adultos bem-sucedidos.  

 

A individualidade da criança/ adolescente é um fator importante ao 

determinarmos a capacidade e a maneira com que ele lida com trauma e 
stress em sua vida. Algumas características necessárias para sobrepor 
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dificuldades pessoais podem ser:  

• Humor  

• Inteligência  

• Persistência  

• Coragem  

• Discernimento para seus problemas  

• Lealdade  

• Entendimento  

 

• Como um barco que a tempestade lança fora de rumo, talvez quebrado 

e arruinado, a criança/ adolescente pode nunca reencontrar o seu rumo, 
ou talvez ele consiga eventualmente atracar em águas calmas para ser 

reconstruída.  

• Essas crianças e adolescentes, quebrados emocionalmente, precisam de 

ajuda para conseguirem superar momentos de adversidade em suas 
vidas, para então poderem se desenvolver e viver ao máximo as 

oportunidades que a vida lhes dá.  

• Algumas crianças e adolescentes não possuem força interna suficiente e 

talvez precisem de alguma ajuda externa, tal como alguma 
psicoterapia.  

 

Reflita sobre sua própria experiência de vida e como pessoas e/ou eventos foram 

cruciais em transformar a sua vida pessoal. 

 

Acolhedores podem auxiliar as crianças/ adolescentes sob seu cuidado, 
providenciando fatores externos que ajudem as crianças/ adolescentes a 

superarem momentos de adversidade:  

 

1. Encorajando uma experiência escolar positiva  

a. Tenha ambições elevadas, porém realistas em relação ao 
desenvolvimento acadêmico da criança/ adolescente. 

b. Mantenha contato frequente com a escola sobre a criança/ adolescente. 

c. Ajude em eventos sociais e educacionais na escola. 

2. Encoraje amizades  

a. A capacidade de ter amigos é um barômetro útil em relação a saúde 

emocional. 

b. Proteja a criança/ adolescente contra atos de intimidação das outras 
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crianças/ adolescentes. 

c. Se interesse nas amizades da criança/ adolescente.  

3. Encoraje interesses/envolvimento em esportes, passatempos, música, 

atividades culturais  

a. Tais atividades fortalecem a resistência interior de uma criança/ 

adolescente.  

b. Natação, animais, jogos e brincadeiras, danças aumentam a confiança 
da criança/ adolescente.  

c. Introduza a criança/ adolescente a estas atividades de acordo com suas 
necessidades e interesses.  

4. Ajude a criança/ adolescente a discutir problemas e colocar em 
prática suas habilidades de lidar com problemas pessoais 

a. Isto exige tempo e paciência.  

b. Seja sensível ao conversar sobre o passado da criança/ adolescente, 

mas é importante conversar, mesmo que seja doloroso.  

c. Converse sobre o futuro. 

d. Explique como a criança/ adolescente pode influenciar o seu próprio 
futuro através das decisões que ele faz agora.  

5. Encoraje atitudes carinhosas para com outros  

a. Providencie regras claras e introduza princípios a criança/ adolescente 

que possam ser modelos de comportamento carinhoso. 

b. Não se esqueça que as crianças/ adolescentes aprendem observando e 

ouvindo o que acontece ao redor!  

c. Ajude a criança/adolescente a entender que ele tem a capacidade de 

ser bom e generoso. 

 

 

Resiliência 

 É a capacidade humana de passar por experiências adversas sucessivas sem 
prejuízos paro o desenvolvimento. 

 
É o modo de responder às dificuldades e tornar tais eventos em promotores de 

habilidades para a vida. 
 

Para verificarmos se a pessoa foi afetada pela experiência adversa, 

devemos observar se ela é capaz de amar, trabalhar e assumir seus direitos e 
deveres. 

 
É possível promover resiliência como mostra a seguir: 
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Resiliência é um fenômeno psicológico construído. Pessoas resilientes contaram 
com o apoio de pessoas significativas, estabeleceram vínculos, seja de apoio, 

seja de admiração. As experiências de apego permitiram o desenvolvimento 
da auto estima e auto confiança. 

 

Resiliência tem uma questão ética que não pode ser negada – só é possível 
investir na promoção da resiliência quem acredita na mudança, com base na 

perspectiva e alternativas de resolução. 
 

O modelo para o desenvolvimento da resiliência é o modelo do desafio no 
qual está o reconhecimento do problema e na busca da solução. 

 
 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

 
PLANEJAMENTO 

 
É a meta, a construção de um ambiente solidário e promotor do potencial de 

todas as pessoas envolvidas no trabalho, seja operador ou destinatário. 
 

O planejamento deve ser democrático, participativo na construção do que 
fazer. Permite conhecer os problemas e construir soluções, dando sentido às 

ações, com metas em comum. 
 

Planejar envolve avaliação, estabelecimento de metas, responsáveis, 
discussão, busca de resultados visando a construção do PLANO DE TRABALHO. 

A avaliação dos resultados é uma constante: planejar/avaliar/planejar – é um 
processo constate de avaliação.  

 
É necessário sensibilizar, compreender e treinar os atores do trabalho, como 

também a capacitação permanente da equipe. 
 

 

RECOMENDAÇÕES PARA A VIDA COTIDIANA 
 

- Construção do sentido: 
É pensar no futuro, é elaborar projetos de curto, médio e longo prazo. É 

romper com o imediatismo, a atitude existencial provisória; 
 

- Calendário baiano: 
É estar em constante atividade, assim que se termina uma tarefa, inicia-se 

outra, com o objetivo de se mobilizar o grupo a introduzir novos sentidos, 
criando atitudes, criando novas possibilidades, aprimoramento e formação de 
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novos papéis. Nessa atividade trabalha-se a visão de futuro, auto estima e 

auto confiança. 
 

- O sentido de lugar no mundo: 
Devemos incentivar a prática de planejar o futuro, isso legitima o seu lugar no 

mundo e a sensação de pertencimento. 

 
- O ensino fundamental e o sentido: 

Muitos alunos questionam o real sentido do que aprendem, se será utilizado 
na vida prática. 

 
É necessário que o aluno tenha contato com as profissões que fazem uso das 

matérias que são dadas em sala de aula para que faça sentido – é a 
aplicabilidade. 

 
- A auto estima: 

Pessoas crescem ouvindo palavras negativas a seu respeito, que formaram 
auto imagem negativa. Quem irá atuar com esta pessoa terá que desconstruir 

a imagem e trabalhar nas qualidades e potencialidades da pessoa. 
 

- Cuidar-se e cuidar: 
É necessário ensinar e motivar na pessoa a capacidade de cuidar de si 

mesmo. É um movimento de observação, reconhecimento e autoconhecimento. 
Deve-se estimular a sua auto preservação e auto cuidado. 

 
 

- Registro de ocorrências positivas: 
É necessário o registro sobre “o que aprendi”, “novas habilidades que 

adquiri”, “o quando me desenvolvi” – pensando em registrar qualidades, 
potencialidades e habilidades. Com esta postura, a criança tem a 

oportunidade de mudar sua auto imagem e postura. 
 

- Gestos antissociais: 
Quando a pessoa apresenta comportamento reprovável, precisamos entender 

o acontecimento. Podemos reconhecer que tal comportamento pode ser um 

pedido de socorro ou um fragmento importante de sua vida que foi expresso. 
   

- Não contra atuar: 
Quando a pessoa estiver fora de controle, mantenha o controle, se não 

conseguir, saia de cena e delegue a outro. 
 

- Desaquecendo as cenas: 
Ao trabalharmos o conflito, devemos tirar os expectadores de cena, isolar a 

cena e a dimensão dramática, tentando dialogar com os principais atores. 
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- Pequenas alegrias: 

Rodas de conversa, momentos informais podem favorecer a restauração, 
trégua e elaboração. A atmosfera criada nestas atividades são mais 

importante que a mensagem. “É a melodia da canção”.  
 

- Humor: 

Revela a capacidade de fazer de conta, de olhar as coisas com certa 
distância, com crítica. É a capacidade de sorrir, é a possibilidade para que os 

eventos possam ser entendidos sem afetar a pessoa de modo imediato. 
Aprende-se a relativizar. 

 
- Sistema de socorro: 

O sistema de socorro deve atender todos os envolvidos na situação de risco. 
O processo é o contrário, é o da inclusão ao invés da exclusão. 

 
- Direito à ternura: 

“O afeto é tão importante quanto as vitaminas!” 
É a garantia do direito à ternura! 
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TÉCNICAS BÁSICAS DE MODIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO 

Contratando: Contratos são acordos que têm como objetivo principal facilitar a 
vida. Eles são feitos entre a criança acolhida e os acolhedores, e identificam os 

comportamentos e expectativas que ambas as partes esperam. Considere o 
conteúdo do contrato juntos.  

Modelando: Uma criança pode ser encorajada a agir de uma certa maneira se 
ela ver as pessoas, que são importantes para ela, agirem desta maneira 

também. Lidere a criança/ adolescente sendo um exemplo para ele.  

Sinalizando: Um sinal pode ser dado antes de um comportamento específico. 

Por exemplo, uma criança/ adolescente aprendendo pela primeira vez como 
ele deve se comportar na hora da refeição, talvez precise de um sinal para 

saber quando começar a comer. Muitas vezes, contato visual é suficiente.  

Reforço Positivo: Abrange várias técnicas diferentes, tais como louvando a 

criança por comportamentos positivos, ou até mesmo um sistema de pontos em 
que a criança recebe pontos por comportamentos positivos ou perde pontos 

por comportamentos negativos. Recompense comportamento positivo.  

Tempo de espera: Remover a criança de uma situação difícil e colocá-lo a sós 

em uma área mais isolada permite que ela se acalme. Tempo de reflexão.  

Comportamento Substituto: Ensinando uma habilidade nova que substitui o 
comportamento negativo. Por exemplo, uma mãe ensina sua filha a fazer um 

chá sob sua supervisão ao invés da criança ficar mexendo sozinha com a 
chaleira tentando fazer o chá por sua própria conta. Distração.  

Remoção de Privilégios: Deve ser usado como último recurso para enviar uma 
mensagem mais direta e clara a criança, após as outras técnicas não terem 

tido resultados positivos.  Remova temporariamente os privilégios que são mais 
importantes para a criança, por exemplo, ficar acordada até mais tarde, 

assistir um certo programa na TV, passar tempo com os amigos. A criança 
aprende a merecer de volta seus privilégios.  

 

Notas principais:  

Sempre procure por detrás do comportamento pela causa do mesmo.  

• O que aconteceu antes do comportamento?  

• Identifique o que despertou o comportamento. 

• O comportamento poderia ter sido prevenido?  

Lembre-se que crianças/ adolescentes acolhidos viveram experiências 
prejudiciais que atrasaram seu desenvolvimento e raciocínio. 

• Lide com o comportamento, não desculpe-o. 

• Seja consistente com os limites que você delineou. 

• Não compare a criança/ adolescente com outras, especialmente os seus 
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próprios filhos!  

Se tiver alguma dúvida, converse com o assistente social ou psicólogo que fará 
seu acompanhamento.  

 

O que não é permitido: 

Não é permitido disciplinar crianças/ adolescentes acolhidos fisicamente com 

tapas ou machucando-as de qualquer forma.   

E requerido que nenhuma disciplina física seja usada com crianças/ 

adolescentes acolhidos pelas seguintes razões: 

1. O juiz é primeiramente o responsável pelo cuidado e segurança da 

criança/ adolescente acolhido e estabelece as regras.  

2. Muitas crianças/ adolescentes acolhidos foram submetidas a crueldade 

ou atos extremos de castigo. Tanto que algumas destas crianças/ 
adolescentes não respondem a castigos a não ser que eles sejam 

severos ou até abusivos.  

3. Acolhedores e assistentes sociais têm que exercer cautela para não se 

colocarem em qualquer situação que possa ser interpretada de forma 
errada pelas autoridades ou pela criança/ adolescente.  

 

Acolhedores têm encontrado muitas soluções para aliviar a raiva e 

desarmar comportamentos difíceis das crianças/ adolescentes 
acolhidos. 

 

 

AUXILIANDO CRIANÇAS/ ADOLESCENTES E ADULTOS A LIDAREM COM 
RAIVA 

 

Para crianças e adolescentes:  

• Sacos de socar são úteis.  

• Puffs são bons para enfiar a cabeça dentro deles e berrar, ou para 

chutá-los.  

• Argila é boa para dar tapas, socar ou esmagar. 

• Pular para cima e para baixo, berrando (em um lugar apropriado) 

• Longas caminhadas.  

• Envolvendo a criança ou adolescente em atividades.  

•  
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Para adultos:  

• Todas as opções acima.  

• Trabalho físico árduo como cavar, cortar madeira com machado, 

esfregar chão.  

• Conversar com alguém sobre sua raiva e o que a causou.  

• Escreva sobre seus sentimentos. Descreva porque você está bravo, como, 

e o que você gostaria que tivesse acontecido de diferente e por que.  

• Tome um banho frio.  

• Faça alguma atividade física, vá até a academia.  

• Pondere sobre o que aconteceu. 

 

Abordagens de Controle de Comportamento.  

• Procure não ser negativo o tempo todo. Quando a criança/ adolescente 

se comporta de uma maneira difícil, mostre seu desagrado, mas 
explique a criança/ adolescente porque o comportamento dele não é 

aceitável, e converse sobre maneiras diferentes que ele deve se 
comportar no futuro.  

• Se a criança/ adolescente não seguiu suas instruções, procure ressaltar 

algo positivo que a criança/ adolescente tenha feito.  

• Sempre finalize qualquer conversa sobre problemas de comportamento, 

enfatizando a criança/ adolescente que você acredita que ele tem a 
capacidade de mudar. Comunique a criança/ adolescente que seu 

desagrado para com o comportamento dele não continuará e que você 
o ama e se importa com ele.  

• Com algumas crianças/ adolescentes manter um diário, contratos ou 
tabelas de pontuação são também eficientes. Todas estas coisas podem 

ser adaptadas a idade da criança/ adolescente.  

• Crianças/ adolescentes acolhidos geralmente têm uma autoestima muito 

baixa. Em seu histórico familiar, a disciplina dada pelos pais, 
provavelmente foi humilhante e ressaltou a incapacidade da criança/ 

adolescente de melhorar:  

- Você não tem jeito mesmo… você é inútil e não presta para nada!   

Portanto, utilize a disciplina para enfatizar o seu desagrado com o 
comportamento da criança/ adolescente, e não com a criança/ adolescente 

em si. Ensine a criança/ adolescente, através da disciplina, o futuro que você 
crê que ele poderá ter.  

• Reflita sobre porque o comportamento da criança/ adolescente torna a 
convivência com ele tão difícil; é algo pessoal, que talvez não incomode 

a outros? Se for o caso, faça um contrato consigo mesmo que você não 
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permitirá que tal comportamento te incomode, e quando ele ocorrer 

lembre-se que esta é sua tarefa.  

• Se você não pode ignorar o comportamento, procure modificar a 

maneira como você responde a criança/ adolescente. Talvez desta 
forma você consiga quebrar o ritmo do comportamento.  

• Não se deixe afetar de maneira pessoal pelo comportamento da 

criança/ adolescente. Não diga “Por que esta criança/ adolescente está 
fazendo isso comigo?”  

• Por que o comportamento está ocorrendo? Ele pode ser prevenido ou 
curado? Você pode reconhecer os sinais que a criança/ adolescente dá 

antes de o comportamento acontecer e intervir de alguma forma?  

• Quando você achar que a criança/ adolescente está tentando começar 

uma discussão, procure ouvir ativamente. Não responda com palavras 
que possam bloquear a discussão, mas concentre-se na mensagem que a 

criança/ adolescente está querendo passar, refletindo de volta para ele 
o que foi dito, e dando a si mesmo um tempo para pensar no que a 

criança/ adolescente está falando. Uma discussão calma é muito melhor 
e mais eficaz do que um argumento forte. O exercício abaixo pode ser 

individual, mas é melhor quando feito em grupo, especialmente com 
outros acolhedores. Pense nas maneiras em que você foi criado, 

especialmente na área do comportamento, e como você agora está 
tentando influenciar o comportamento das crianças/ adolescentes ou 

adolescentes que você acolhe.  

 

 É importante lembrar que crianças e adolescentes florescem em um ambiente 
seguro e repleto de amor. A disciplina utilizada de maneira correta é a estrutura 

que dá segurança para todos dentro do lar. É também a estrutura que permite a 
expressão do amor dentro do lar. Com segurança e amor como uma base, os 

acolhedores podem então ensinar a criança/ adolescente caminhos que vão guia-
los para o resto da sua vida. 

 

 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando 

envelhecer não se desviará dele.” Provérbios 22:6 
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AS PERSPECTIVAS DE ALGUNS ADOLESCENTES SOBRE SEU 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

Carol: 

“Eu creio que a razão principal pelo comportamento difícil em crianças 
acolhidas é que elas têm uma autoimagem frágil e que ao chegarem ao lar 

acolhedor, elas veem um grupo de pessoas unido, com uma autoimagem 
forte. Geralmente, a família acolhedora tem um grupo familiar extenso e 

está bem estabelecida dentro da comunidade. Já a criança acolhida vem de 
uma família quebrantada, e como é a família que forma a base para a 

autoimagem da criança, ela se sente perdida e sem uma base estável. 
Adolescentes acolhidos muitas vezes sentem-se inferior. Eles foram rejeitados 

na escola, na comunidade e por indivíduos.  

Todo mundo quer manter um pedaço deles mesmo, e com a criança acolhida 

há a sensação de que você está se afogando e perdendo todo o seu ser… 
tudo o que você é… portanto é normal o adolescente resistir e procurar 

maneiras de manter sua própria identidade, e frequentemente a maneira de 
fazer isso não é necessariamente positiva.  

Outra razão porque comportamentos difíceis surgem, é para testar os 
relacionamentos. Adolescentes que passaram por vários lares terão sofrido 

vários relacionamentos rompidos, e provavelmente se sentirão rejeitados, 
portanto seu comportamento pode ser uma maneira deles testarem o seu 

compromisso para com eles. Da perspectiva de um adolescente, as vezes é 
mais fácil ser rejeitado antes que o relacionamento tenha tido uma chance 

de se desenvolver, e é mais fácil causar a rejeição com seu próprio 
comportamento, pois pelo menos assim você sabe porque foi rejeitado.  

Se um adolescente acolhido está fazendo parte das atividades e rotina 
familiar, e não está sendo difícil ou tendo problemas, isso significa que há 

compromisso nos relacionamentos e que tudo está indo bem. Mas dá medo 
admitir que você está feliz e que tudo está indo bem, porque isso te faz mais 

vulnerável a sofrer mais desapontamentos”.  
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Débora:  

“Pergunte a eles porque eles estão se comportando desta maneira e não 
seja tão rápido em chamá-los de difíceis, pois estas são palavras e rótulos 

que eles carregarão para o resto de suas vidas.  

Você lembra deste tipo de coisa pelo resto da vida.  

É bom também os acolhedores serem coerentes um com o outro. Quando está 

tudo bagunçado e a criança não sabe se ela está indo ou vindo, ela pode se 
sentir confusa e sobrecarregada e isto pode causar o comportamento difícil. 

“Procure criar um ambiente equilibrado.”  

 

 

 

Anna:  

“Tenho que admitir que meu comportamento foi terrível e que fiz meus 

acolhedores sofrerem muito. A razão pelo meu comportamento foi a 
mudança de vida que sofri. Morei na cidade durante a maior parte de 

minha infância e de repente me levaram embora e fui parar em uma 

cidadezinha no meio do nada, onde não havia ninguém. Ser separada de 
meus amigos e trocar de escola me deixou meio atordoada e doidinha. Fui 

parar também em uma escola minúscula aonde eles não tinham experiência 
em lidar com crianças com distúrbios emocionais e foi difícil lidar não 

somente com os professores mas também com os outros alunos. Não havia 
nada para se fazer naquela cidadezinha no meio do nada, e sinceramente, 

eu fiquei meio chocada… e tudo isso fez com que meu comportamento 
piorasse.  

Outro problema para mim foi fazer parte de uma família. Eu achei difícil 
aceitar afeto e atenção de meus acolhedores… parecia que eles se sentiam 

obrigados a me dar atenção. Nunca tinha recebido atenção antes e foi difícil 
me acostumar… então as vezes eu ficava meio agressiva mesmo.  

Para lidar com meu comportamento, meus acolhedores até tiveram que 
sentar em cima de mim… sei que não havia outra maneira de lidar comigo 

naquelas horas, mas eu me sentia trancada, presa e assustada. Acho que isso 
me fez sentir pior e mais frustrada. ”  
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  ENTENDENDO AS DIFERENÇAS  G)

Alguns comentários de crianças/ adolescentes acolhidos:  

“Tudo era diferente lá. A maneira como eles viviam, a comida que comiam… até 

o jeito como eles conversavam uns com os outros”.  

“Era como se fizéssemos parte de um grande jogo aonde todos conheciam as 

regras, menos eu”.  

“Eu fiquei com muito medo a primeira vez que fui para um lar acolhedor, eu não 
sabia como seriam as coisas”.  

“Ir para um lar acolhedor foi como pular dentro de um buraco enorme e escuro”.  

Crianças/ adolescentes criadas dentro de famílias não biológicas muitas vezes 

sentem-se diferentes. Eles descrevem essa diferença como um estigma por não 
estarem com suas famílias de origem. A sociedade vê eles de maneira 

diferente, como se eles fossem a causa do problema ao invés de vítimas de 
abuso ou negligência.  

 

Esse estigma manifesta-se das seguintes maneiras:  

•  Preconceito – Julgando alguém sem ter conhecimento algum da pessoa, 
e formando conclusões a partir de sua religião, nacionalidade, sexo, 

alguma deficiência, sua raça ou origem étnica.  

Todos têm preconceito. Ele nos ajuda a avaliarmos nossas crenças e filosofia 
de vida. Porém, quando julgamos alguém sem conhecermos a pessoa ou suas 

circunstâncias, formamos atitudes sobre ela como membros de um grupo da 
sociedade. Isto nos leva a termos opiniões e agirmos de maneira que não seja 

justa e que seja até prejudicial a pessoa em questão.  

 

• Discriminação – Ocorre quando alguém é tratado de uma maneira 
menos favorável devido a cor de sua pele, alguma deficiência, origem 

étnica, língua, nacionalidade, raça, religião ou sexo.  

o A discriminação resulta em ação injusta. Pessoas que são discriminadas 

podem ter dificuldades em encontrar emprego, casa, educação, ou 
acesso a instalações que outras pessoas talvez tenham.  

• Racismo – É a crença que algumas raças são superiores a outras devido 
a aspectos físicos, como a cor da pele. Tende a ocorrer com grupos 

raciais que fazem parte da minoria dentro da sociedade.  
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o Racismo não ocorre necessariamente de maneira intencional. Indivíduos 

que fazem parte do grupo em maioria podem julgar de maneira errada 
baseado na raça da pessoa e tratando a pessoa do grupo da minoria pior do 

que outro membro do grupo da maioria. Discriminação injusta pode afetar o 
potencial da criança/ adolescente acolhido e as oportunidades de vida que 

a criança/ adolescente poderá ter. Acolhedores devem ficar alertas contra 

isso e encontrar meios de desafiar a discriminação.  

Alguns exemplos visto na Inglaterra:  

1. 50% das crianças/ adolescentes acolhidos obtiveram uma qualificação 
formal na escola em comparação a 98% de todos os estudantes. 

2. 8% obtiveram pelo menos 5 qualificações formais comparada com 48% 
de todos os estudantes. 

3. Mais de 50% dos adolescentes acolhidos que não estavam morando 
com sua família biológica aos 16 anos tem tendência a serem desempregados. 

4. 13% das crianças/ adolescentes acolhidos sofrem necessidades 
especiais ao tornarem-se emancipados, incluindo dificuldades emocionais e de 

comportamento, dificuldades de aprendizagem e problemas mentais 

 

 

 

 

 

ENTENDENDO AS DIFERENÇAS: EXERCICIO 8 
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CAPÍTULO 5  DIZER ADEUS – SEGUIR EM FRENTE E SE           
DESPRENDER  

 

 

“Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. De 
modo que o nosso futuro baseia-se seremos Não há transição 

que não implique um ponto de partida, um processo e um 
ponto de chegada no passado e se corporifica no presente. 

Temos de saber o que fomos e o que somos, para sabermos o 
que.”  Paulo Freire  

 

 

 
 

Um tema constante durante este curso tem sido as dificuldades vividas pelas 

crianças e adolescentes acolhidos ao frequentemente mudarem de lar. Chega 

um ponto no processo de acolhimento em que devemos considerar o futuro da 
destas e prepará-las para o fim específico que já fora planejado de acordo 

com seu caso. Esta é uma das tarefas mais importantes que um acolhedor pode 
cumprir, ao se assegurar que o adeus é dito e feito de maneira saudável e 

que a criança ou adolescente então pode continuar sua vida, entendendo 
claramente o seu passado e a esperança que está no seu futuro.  

 

Mensagem: “Não importa o que aconteceu durante o processo de 

acolhimento, quer tenha sido positivo ou negativo, a criança/ adolescente 
precisa deixar o lar com sua bênção. Todos podemos aprender com o que 

aconteceu.” 

 

Objetivos:  Nossas metas são:  

• Enfatizar a importância do adeus e a preparação necessária que 

precisa ser feita  

• Pensar sobre as necessidades que a criança/ adolescente terá no futuro, 

assim como as dos acolhedores que continuarão neste ramo  

• Explorar finalizações diferentes  

• Ilustrar a importância de manter o passado, presente e futuro intactos  

 

  

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Neste capítulo vamos falar um pouco sobre as experiências das famílias que 

passaram pelo o acolhimento de uma criança e ou adolescente no Serviço de 
Acolhimento Familiar Pérolas.   

Todos nós passamos pela experiência de ter que nos despedirmos de um ente 
querido quer seja por falecimento ou pela necessidade de morar em outro 

estado ou país. Passar por tal experiência, em geral, nos causa dor, 

saudades, insegurança, medo e desconforto, por muitas vezes não sabermos 
lidar com o desprendimento em relação ao outro. 

Geralmente, a mãe que acompanha todo desenvolvimento de seu filho, ao vê-
lo caminhar independente de seus cuidados, tende a sentir-se desvalorizada 

por não mais exercer suas funções primárias quanto ao mesmo, portanto, 
para que esse processo de despedida se torne menos doloroso é de suma 

importância que essa “mãe” não só assimile o crescimento do ente querido, 
mas que se permita participar desta progressão de mudanças. Assim, ela 

poderá assimilar a melhor maneira de como lidar com o vazio a que esta 
falta faz.  

Segundo ESSLINGER (2004), a separação do ente querido é uma fase de 
crise, na qual ocorrem alguns tipos de estresses, em que cada indivíduo 

enfrentará e responderá de forma diferente a desvinculação. Segundo o 
autor, essa situação se torna melhor compreensível quando o individuo 

adquiriu ao longo de sua existência a habilidade em responder positivamente 
às perdas, bem como a capacidade de se reorganizar quanto as suas velhas 

concepções já estabelecidas em sua experiência de vida. Quando uma 
criança ou adolescente chega a uma família acolhedora é necessário que a 

mesma compreenda que a permanência deste acolhido será por um período 
determinado, momento em que a família dispensara amor, atenção e 

cuidados   necessários para o desenvolvimento  físico, emocional e espiritual  
dos mesmos. Ao vivenciar o acolhimento, a família deverá ter ciência e 

consciência que o tempo de partida chegará e todos devem estar preparados 
para quando este momento acontecer. A este respeito diz Cardoso e Santos 

(2013), o luto antecipatório passará pelo mesmo processo de uma perda 
normal em que o indivíduo poderá sofrer: o abalo emocional, a negação da 

partida, a revolta, a barganha, entre outros. Em geral, ouvimos o seguinte 
relato das famílias acolhedoras: 

Nós já sabíamos que isto ia acontecer que ele ou ela estava conosco só por um 

tempo. Fomos capacitados pra isso. Estas são falas comuns, porém, mesmo 
tendo o conhecimento de que ocorrerá o rompimento na vivência com o 

acolhido, esta ruptura poderá trazer desdobramentos no que diz respeito à 
negação dos seus sentimentos quanto à partida. Este conceito pode ser 

exemplificado no testemunho da família acolhedora: 
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Depoimento Vânia e José Lucio: 

“Conhecemos o projeto através do meu pastor Paulo Gomes. Fizemos a 
capacitação com as técnicas Eliane e Paula. Foi um tempo muito 

especial, onde aprendemos muito sobre crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade.” 

“Após alguns meses, não me recordo ao certo quanto tempo demorou 

até o dia do nosso primeiro acolhimento, nós estávamos muito ansiosos 
pela chegada da criança. A L. chegou no dia 26/09/2017 com sete 

meses e foi acolhida por dois anos e um mês. A chegada dela foi uma 
festa, estávamos bem felizes e foi um tempo muito bom esse que 

cuidamos dela. Agradecemos a Deus por nos permitir fazermos parte 
da história da L.” 

“Difícil foi o desacolhimento, posso dizer que foi muito doído, pensei 
que não iria aguentar a falta que ela nos fazia no nosso dia a dia. Mas 

aos poucos tudo foi voltando ao normal, vivendo um dia de cada vez... 
Quando entendi que tinha que viver o luto, sofri, chorei, chorei muito 

sentindo a falta dela e pensando que ela estaria sofrendo também.” 

“Até que um dia já estava sentindo o desejo de acolher novamente. E 

depois de cinco meses do desacolhimento da L., acolhemos o J.C., um 
adolescente de 16 anos.” 

 

Com a saída da criança ou do adolescente da convivência com a família 

acolhedora, esta vai passar por momentos de muita tristeza, saudade intensa 
a qual podemos classificar como momento de luto. Geralmente esse luto 

perpassa por cinco estágios: 

 

Negação 

Consiste em uma fase de negação do acontecimento; quando vivenciamos a 

ausência de uma pessoa que amamos, a psicologia assevera que esse é o 
momento que vamos passar pelo estágio de luto. Momento em que a pessoa 

não acredita, acha que pode ter havido enganos. Esta fase está sujeita a ser 
vista como forma de defesa de algo improvável e podem durar minutos ou 

até mesmo anos (como nos casos das pessoas que continuam sempre 
esperando seus entes queridos). 

Raiva 

Sentimento de raiva, dor, medo e culpa que podem variar muito em 
intensidade e frequência. Esta fase é a mais delicada, a pessoa tem 

comportamentos contraditórios, podendo ter atitudes desagradáveis, 
piorando o clima diante de um tratamento ou situações, por meio de atitudes 

de raiva quanto a quem informou, causou e de quem poderia ter evitado o 
ocorrido, inclusive questionando Deus e colocando-o como injusto. 
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Barganha - Negociação 

A revolta anterior não trouxe alívio, aí vem os pensamentos sobre algo para 
reverter os acontecimentos, pensa em fazer promessas, pacto com Deus, 

receber uma graça ou milagre. 

 

Depressão 

Insucesso anterior gera esta fase de grande sofrimento, a maior colaboração 
de quem está ao lado pode ser um ouvinte paciente que apenas ouça. 

São momentos de dor em que o indivíduo pode: chorar, se isolar, repensar a 
vida e percebe a falta que o outro fará na sua vida. 

 

Aceitação 

Com o sofrimento um pouco mais suavizado, a pessoa faz reflexões e tem 
percepções mais claras da situação, consegue ter expectativas tranquilas o 

que facilita a aceitação das perdas. 

É neste instante que se faz necessário à intervenção da equipe técnica, não é 

possível que a família caminhe sozinha, pois os vínculos construídos com a 
criança e o adolescente durante o período de acolhimento foram fortes, e o 

auxilio dos profissionais é de extrema importância.             

 

 

Depoimento da Família Acolhedora Limoli 

 

A chegada, e a partida! 

“No dia 7 de maio de 2018, recebemos em nossa casa um lindo 

garoto. Nossa família já esperava uma criança para o acolhimento mas 
esperávamos que a idade dela seria entre 4 e 8 anos. No entanto, 

fomos surpreendidos com um bebê de três meses. Que emoção e que 
experiência singular! Não imaginávamos que o amaríamos tanto”. 

O Processo 

“O processo de acolhimento foi uma grande alegria. Amamos tanto 

aquela criança que nem percebemos o fato, de ser ele, um bebê tão 
pequeno. Nosso filho, Caio com 9 anos na ocasião se apegou muito ao 

menino, de tal forma, que até hoje, ele diz que o D. é seu irmão. 

Quanto a nós adultos, também cuidamos e o amamos, como se ele 
tivesse sido gerado por nós. Minha sogra, Sra. Francisca, que já 

morava conosco na ocasião, foi uma avó nota mil. Foi uma experiência 
única, que mudou nossa rotina e nossa família para melhor, e para 

sempre.”  
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A despedida,  

“Desde o treinamento, o decorrer do acolhimento, o trabalho da ABBA 
em nos ajudar foi fantástico. Pessoas como a Eliane, a Ana e o Delton, 

técnicos da instituição, se tornaram para nós, pessoas de nossa família, 
por tamanha afeição que tivemos e temos por eles. Quando chegou o 

tempo do processo de reintegração do D. à sua família extensa, ele foi 

agraciado pela família de uma tia paterna, que mora no estado do 
Piauí – Teresina. Foi o tempo de preparar os nossos corações para a 

despedida. No início sentimos um misto de alegria e tristeza. Tristeza 
porque ele iria embora de nossa casa, e alegria porque ele não 

precisaria apagar totalmente sua história de vida, suas raízes. Por uma 
dádiva de Deus, a ABBA conseguiu autorização judicial para a 

reintegração do D. ser feita lá no Piauí, ao invés de simplesmente sua 
tia vir pegá-lo em um fórum ou coisa assim. Então no dia 29/10/18, 

uma segunda feira, a  Márcia e o Caio, junto com a Eliana (ABBA), 
viajaram para Teresina para  entregarem o D. para a Rosangela. Esse 

processo de reintegração, foi feito em três dias, durante o dia, 
passavam o tempo junto com ele e a família, durante a noite o D. 

ficava com a família dele. Assim, podemos dizer que foi uma 
finalização feliz. O nosso objetivo havia sido alcançado, acolher uma 

pessoa pequena, até que sua vida tivesse um novo rumo seguro, e no 
caso do D., feliz, pois ele é muito amado, tanto por nós, quanto por sua 

nova família. O que temos a dizer dessa experiência? Incrível e quase 
indescritível! Aproveitamos a presença do bebê, dele cuidamos e 

tivemos o privilégio de ser sua família.  Fizemos algo para sociedade, e 
para o reino de Deus. Sentimos muitas saudades, choramos  e,  até os 

dias de hoje, as lembranças nos emocionam, mas nada foi em vão, pois 
além de ajudar a criança, nossa família ganhou muito com essa 

experiência. Ganhamos amigos, estrutura familiar e fomos 
surpreendidos pelo quanto nós podemos fazer pelo nosso próximo, em 

meio a sociedade que vivemos.  Quanto à saudade e as lágrimas 
derramadas, cremos que valeu a pena cada uma delas.” 

A Deus seja a Glória,  

Fernando, Márcia, Caio e Francisca. 

 

 

   A vida me ensinou... 

“A dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do 
meu coração.” Charles Chaplin  
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Depoimento da Família Acolhedora Noé, no momento do desacolhimento: 

     

“Despedida! Ou um, até logo titi” 

“Meu amor! Nosso primeiro amor acolhedor, hoje depois de 6 meses de 
muita dedicação, muito carinho, muitas mudanças, muito 

desenvolvimento nosso L. vai seguir a vidinha dele. Será amado por 

mais pessoas, além de todas aquelas que numa onda gigante de carinho 
nos ajudaram a dar esperança e sorriso nesse rostinho, que chegou 

desconfiado, assustado e quietinho. E hoje tem essa alegria, opinião e 
gostos próprios sabendo que vc pode e deve ser muito feliz. Vai lá meu 

anjinho seja muito feliz, e saiba que aqui fica mais uma família que te 
ama e estará com você sempre. Nosso coração está pequeno e com 

muita saudade, as lágrimas e o aperto estarão aqui por algum tempo 
ainda, mais aliviado e feliz em saber que de alguma forma 

contribuímos pra vc ser um ser humano fantástico. Te amamos 
muito. Você é perfeito, uma criança que transmite paz e tranquilidade. 

Obrigada por nos ensinar tanto. Achamos que te faríamos bem, mas 
você nos transformou.” 
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Crianças/ adolescentes deixam o lar acolhedor por várias razões… 

Algumas razões positivas: 

1. Eles irão morar novamente com seus pais ou membros de sua família 

biológica. 

2. Eles irão morar em lares adotivos ou um acolhimento mais permanente. 

3. Eles são maduros o suficiente para morarem sozinhas.  

Algumas razões menos positivas:  

1. Os acolhedores pediram a remoção da criança/ adolescente de seu lar.  

2. A criança/ adolescente pede e insiste em ser mudada para outro lar.  

3. A criança/ adolescente desenvolveu um hábito de fugir de suas 

circunstâncias.  

4. A criança/ adolescente informa a assistente social que alguém no lar 

acolhedor abusou dele.  

5. A criança/ adolescente pode ter dificuldades em se adaptar a vida 

familiar e requer um ambiente mais estruturado como um abrigo.  

 
 
 

 
 
RAZÕES POSITIVAS E NEGATIVAS: EXERCÍCIO 1 
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PONTOS DE CONSIDERAÇÃO 

 

• Situações de acolhimento terminam por várias razões. É importante 

tornar a situação o mais positiva possível para a criança ou adolescente.  

• O acolhedor não deve ser visto como uma falha quando o acolhimento 

termina de maneira inesperada. Geralmente, não reflete a capacidade 

do acolhedor, mas sim a confusão e o distúrbio interno da criança/ 
adolescente.  

• Dizer adeus dói, mesmo que o acolhimento não tenha sido muito positivo 
– a mudança pode ser algo muito emocional para todos.  

• A maioria das crianças/ adolescentes normalmente sai de casa somente 
após terem amadurecido e ao se tornarem mais independentes. Eles 

também podem voltar ao lar se precisarem.  

• Crianças/ adolescentes que moram longe de suas famílias biológicas 

estão sempre menos preparadas emocionalmente para se mudarem do 
lar, porém tem que superar este tipo de situação com mais frequência e 

tendo menos maturidade.  

• Às vezes, acolhedores podem continuar se relacionando com a criança 

ou adolescente mesmo após estas terem saído do lar acolhedor. Isto 
deve ser algo encorajado pela agência, especialmente se for algo 

positivo que ajudará a criança ou o adolescente. 

•  “Foi um alívio saber que poderíamos nos apegar a uma criança acolhida e 

demonstrar nossa tristeza com sua saída do nosso lar. Mas é ainda mais 
importante não permitir que seus próprios sentimentos atrapalhem a 

decisão de fazer aquilo que é o melhor para ela”.  

 

O comentário acima foi feito por um acolhedor, e está certíssimo. Crianças/ 
adolescentes abandonados precisam de acolhedores com quem eles possam se 

apegar – mas isso também torna as coisas mais difíceis na hora da separação 
quando a criança/ adolescente precisa sair do lar acolhedor.  

 

Outros comentários feitos por acolhedores:   

“O que muitas vezes eu não compartilho em público é a dor que sinto ao ter que 

permitir que a criança vá embora do lar. Quando começamos a acolher crianças, 
recebíamos muitos bebês. Ficava acordada várias noites atendendo aos choros 

deles e no final do acolhimento, quando tínhamos que dizer adeus a algum o 
bebê… sempre foi difícil, apesar do trabalho que eles davam. Os adultos muitas 

vezes dizem que as crianças são muito resistentes e que conseguirão superar a 
separação, mas esquecemos também que as crianças são muito sensíveis. Elas 

sentem muito a tristeza do adeus.”  
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“Sempre que me pedem para compartilhar sobe o acolhimento com um grupo de 

pessoas, eu geralmente compartilho aquilo que temos aprendido como família 
durante este curto tempo em que começamos a acolher. Eu digo as pessoas que 

meus filhos têm aprendido a compartilhar seu lar, seus pais, seus brinquedos, seus 
primos, etc. com as crianças acolhidas. Eles têm aprendido também que a vida 

não é perfeita e têm aprendido sobre as realidades da vida bem mais cedo do 

que eu quando era criança!”  

 

PONTOS DE CONSIDERAÇÃO 

Acolhedores precisam encontrar uma maneira de tornar o adeus uma ocasião 

especial. É necessário comunicar a criança/ adolescente acolhido que você 
deseja a ele toda a sorte e sentirá falta dele, e que ele foi e sempre será 

importante para vocês.  

• A maneira como os acolhedores dizem adeus deve ser algo natural e não 

esquisito, e deve ser feito de uma maneira que se encaixe dentro da cultura 
familiar. Bolos e festas não seriam certos para todas as famílias, mas podem 

ser certos para algumas.  

• Crianças e adolescentes não devem pensar que estão indo embora devido a 

quem eles são. Por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente não 
deve sentir-se que está sendo transferida do lar por causa de algo que ela 

tenha feito.  

• O adeus pode incluir várias pessoas, incluindo da escola, amigos e membros 

da família extensiva dos acolhedores.  

• Grupos de irmãos que foram acolhidos no mesmo lar, embora possam ter 

muito em comum, provavelmente têm sua maneira individual de reagir ao 
adeus e a separação.  

• Crianças e adolescentes voltando a suas famílias de origem, raramente voltam 
ao lar da mesma maneira que saíram. A vida continuou, eles mudaram, assim 

como todos os membros de sua família de origem.  

• Os pais biológicos das crianças/ adolescentes acolhidos, as vezes fazem 

promessas que não são muito realistas de que tudo ficará bem na família. Isso 
pode dificultar o relacionamento da criança/ adolescente com o acolhedor.  

• Mudanças podem instigar uma reação da criança/ adolescente baseada em 
memórias de mudanças que ocorreram no passado.  

• Crianças/ adolescentes que encontraram segurança e estabilidade no lar 
acolhedor, especialmente após terem vivenciado abuso e negligência desde 

cedo em suas vidas, se tornarão inseguras sobre a vida e sobre o que 
acontecerá no futuro.  

• As vezes as crianças/ adolescentes acreditam que a mudança ocorre porque 

eles não foram boas.  
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• Os filhos dos acolhedores também sentirão tristeza ou até alívio quando a 

criança/ adolescente acolhido for embora.  

• Acolhedores devem passar o máximo possível de informação sobre a criança/ 

adolescente aos novos acolhedores que forem recebê-lo.  

 

MANTENDO AS MEMÓRIAS SEGURAS  

É importante que os acolhedores ajudem as crianças/ adolescentes a 
manterem o seu passado e a procurarem entendê-lo, ao invés de esquecê-lo. 

Quando uma criança/ adolescente muda de lar existe o perigo de ele perder 
o contato com seu passado. Uma criança/ adolescente que vai de lar em lar 

terá pouca ligação com sua história, a não ser que os acolhedores preservem 
seus relacionamentos, histórico médico e escolar, e outros pontos de referência 

do passado da criança/ adolescente para ele.  

 

 

MANTENDO AS MEMORIAS SEGURAS: EXERCÍCIO 1 E 2 
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Sugestões para como os acolhedores podem ajudar a preservar as 

memórias do passado da criança/ adolescente acolhido:  

• Fotos ou vídeos do tempo que a criança/ adolescente passou no lar 

acolhedor  

• Concorde em manter contato com a criança/ adolescente por telefone 

ou carta  

• Convide a criança/ adolescente a voltar para visitá-los  

• Permita que a criança/ adolescente leve um objeto favorito dos 

acolhedores  

• Guarde boletins escolares, certificados, desenhos, e objetos que sejam 

da criança/ adolescente e passe aos novos acolhedores que receberão 
a criança/ adolescente  

• Mantenha um livro ou caixa com informações pessoais e importantes da 
criança/ adolescente e passe aos acolhedores que receberão a 

criança/ adolescente  

 

Sugestões ao assistente social e psicólogo do projeto de acolhimento 
familiar para ajudar a preservar as memórias da criança/ adolescente:  

Trabalho de Vida: 

• Ajude a criança/ adolescente a relembrar quem faz parte de sua 

família de origem – fotografias, cartas, nomes, endereços e eventos 
importantes. 

• Procure informações importantes para a criança/ adolescente – quanto 
maior o espaço de tempo em que nenhuma informação é anotada ou 

buscada, mais difícil será encontrá-la depois. 

• Ajude a criança/ adolescente a entender o que aconteceu em sua vida 

– desenhe uma linha do tempo ou faça uma árvore genealógica. Muitos 
de nós temos amigos ou parentes que nos ajudam a fazer isso, porém 

não é o caso de crianças/ adolescentes acolhidos. 

• Crie uma caixa de memórias que possa acompanhar a criança/ 

adolescente para onde ele for. Se a criança/ adolescente quiser ficar 
com ela o tempo todo, faça uma cópia, caso a criança/ adolescente 

destrua ela em um momento de raiva.  

• O Trabalho de Vida pode ajudar a promover uma identidade mais 

positiva na criança/ adolescente.  
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Quando o acolhimento acaba repentinamente  

• Quanto menor o tempo de experiência dos acolhedores, maior a 
probabilidade de dificuldades. O maior risco ocorre no primeiro ano de 

experiência, após o qual o risco diminui consideravelmente no segundo ano.  

• Há um risco maior se os acolhedores têm filhos, especialmente abaixo 

de 5 anos. O risco torna-se menor se a criança/ adolescente acolhido é bem 
mais velha que os filhos dos acolhedores, porém esta situação apresenta 

outros riscos, tais como o de segurança dos filhos.  

• Acolhedores que têm filhos que não se adaptam bem a uma outra 

criança/ adolescente invadindo o espaço familiar, apresentam mais tendência 
a problemas de acolhimento. O risco é maior quando há uma diferença 5 anos 

ou menos entre os filhos dos acolhedores e a criança/ adolescente acolhido, ou 
2 anos ou menos com crianças mais velhas ou adolescentes. 

• Quando não há muito apoio aos acolhedores da parte do projeto de 
acolhimento familiar e da escola. Toda vez que a criança/ adolescente muda 

de escola, o risco de problemas com acolhimento aumenta.  

 

A ruptura do acolhimento raramente ocorre devido a um único evento ou a uma 

certa característica pessoal. Ela tende a ocorrer quando existem longos períodos 
de stress e quando os acolhedores chegam ao ponto de compreensão de que a 

única maneira de voltarem a ter um lar equilibrado novamente é desacolhendo a 
criança ou adolescente. 
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CAPÍTULO 6  FILHOS DOS ACOLHEDORES 

 

 

Esta parte é para os filhos dos acolhedores conseguirem entender e fazer suas 

perguntas sobre o acolhimento. 

 

É inegável que ter alguém novo dentro de nossa casa é por vezes assustador e 

pode gerar certos desconfortos. Por isso, para o melhor acolhimento possível, 
todos os integrantes da família precisam estar com o mesmo objetivo, inclusive 

as crianças e adolescentes já residentes na casa.  

Quando há cuidado e diálogo, a participação dos filhos se torna fundamental 

no dia a dia. Os relacionamentos ganham mais proximidade e podem surgir 
situações do compartilhar de informações importantes. 

Muitos sentem até que ganharam novos irmãos ou irmãs. Um relacionamento 
saudável pode gerar um território seguro para o compartilhar de histórias, 

segredos sonhos, dores, alegrias e tristezas. No final do acolhimento, as 
crianças/adolescentes podem reagir de forma inesperada, por isso deve-se 

ter em mente um maior cuidado e atenção para os mesmos. 

Cabe aos pais e/ou responsáveis estarem atentos as falas e comportamentos, 

tanto dos filhos como da criança/adolescente acolhida, observando inclusive a 
interação entre eles.  

Sugerimos aqui algumas atividades que possam ser úteis para se ter maior 
clareza de como está sendo elaborada a ideia de um acolhimento. Esteja 

pronto para acolher os medos, receios e inseguranças que naturalmente 
podem surgir. 

 

 

PONTOS DE REFLEXÃO 

1. É importante que os filhos entendam que eles não devem manter 

segredos sobre as crianças/ adolescentes acolhidos. “Se eu te contar 
algo, você promete que não contará a ninguém…”  

2. Filhos de acolhedores passarão muito tempo com as crianças/ 
adolescentes acolhidos e ouvirão sobre várias histórias e experiências 

vivida – algumas poderão chocá-los!  

3. Explique a diferença entre segredos bons e ruins.  

4. Filhos de acolhedores não devem divulgar o histórico da criança/ 

adolescente acolhido a outras pessoas.  



116 
 

 
 

EXERCÍCIOS DE TODO O CAPÍTULO 
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