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Alma Inclusiva - Com qual idade contar que é ﬁlho adotivo?
Jairo Uryu Silva - Nos casos
de adoção nos primeiros anos de
vida, é recomendado que o assunto seja introduzido o quanto antes
no desenvolvimento da criança,
de forma lúdica e natural, para que
ela possa assimilar a questão com
maior tranquilidade e compreender que falar sobre isso não é um
tabu. Com o passar dos anos e
as mudanças na compreensão de
mundo pela criança, esta poderá
necessitar de explicações mais
concretas sobre o ocorrido.
É importante que os pais estejam preparados para as perguntas relacionadas ao processo de
adoção e família biológica. Qualquer insegurança em abordar o
assunto deve ser discutida entre
os adultos e caso necessário com
o auxílio de um psicólogo.
A dúvida por parte dos adultos
pode deixar a criança receosa e
fazer com que aos poucos evite
comunicar seus sentimentos, diﬁcultando a compreensão do signiﬁcado da adoção e das relações
pela mesma, podendo desencadear sentimentos de insegurança,
culpa e medo.
Como falar com a criança após
a adoção?
Nos casos em que a criança já

compreende o processo de adoção, é sempre importante que seja
considerada e respeitada sua história de vida, desde o afastamento
da família biológica, que acontece
na maioria das vezes de forma
muito traumática, até a vivência
em serviços de acolhimento, com
vínculos e expectativas.
Essa história que passou por situações de violação de direitos,
pode ser especialmente difícil de
se elaborar e muitas vezes difícil
de se dividir.
É imprescindível que o tempo
da criança seja respeitado e que
ela não se sinta forçada a falar
sobre situações traumáticas que
antecederam a adoção. Nessas
situações, algumas crianças podem voltar às questões da adoção
para si, se culpando pelo ocorrido
e questionando o que talvez tenham feito de errado.
É importante para a autoestima
da criança que se evitem julgamentos aos pais biológicos e seja
pontuada sempre que necessário
a ausência de culpa por parte da
criança.
A curiosidade dos pais em relação às vivências que antecederam a adoção pode criar um sentimento ambíguo na criança. Falar
sobre o passado pode ser doloroso, mas, ao mesmo tempo não
responder aos questionamentos

dos pais pode trazer a insegurança de ser julgada ou rejeitada. Os
pais devem facilitar o processo de
comunicação, compreendendo e
oferecendo o suporte necessário
para que a criança possa abordar espontaneamente quaisquer
assuntos que forem importantes
para ela, não somente aqueles
relacionados ao processo de adoção.
Ao abordar o assunto da adoção
com a criança, fale sobre os aspectos positivos vividos no processo e a importância da criança
para a família, comunicando sentimentos e estimulando uma comunicação clara e verdadeira.
Como evitar que se desenvolvam sentimentos de inferioridade, vergonha e preconceito em
relação à adoção?
É comum que ao longo de seu
desenvolvimento, a criança comece a questionar sua vida, relações
e questões envolvidas no processo de adoção. Isso pode gerar um
sentimento de culpa e insegurança desencadeados por dúvidas ou
o sentimento de não ter sido quista
por alguém em algum momento.
Esses pensamentos podem fazer
com que a criança se veja diferente de outras e pode criar uma série
de complicações quando não são
devidamente acolhidos e com-
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preendidos.
Falar abertamente sobre o assunto da adoção é muito importante.
Mostrar que isso é algo normal e
que pode ser discutido de forma
livre auxiliará no desenvolvimento da segurança necessária para
abordar questões que se apresentarem com o tempo.
Ouça o que a criança tem a dizer
sobre suas angústias e evite fazer
julgamentos precipitados sobre
suas perguntas ou ainda sobre
a forma como se comporta. Estimule o diálogo e aﬁrme a importância da criança e a afetividade
envolvida na relação entre vocês.
Isso poderá auxiliar quando questões sensíveis se apresentarem e
oferecerá um espaço seguro para
que seus sentimentos sejam aco-

lhidos e discutidos, auxiliando na
elaboração de questões como a
vergonha ou preconceito.
O que fazer se a criança quiser
buscar os pais biológicos?
A primeira coisa que os pais podem fazer é olhar para os próprios
medos associados a essa questão e buscar compreender como
isso os provoca emocionalmente.
Estar disponível e presente para
acolher as angústias da criança
é algo essencial e os pais devem
estar seguros para lidar com isso
de forma natural. Não há uma
resposta comum a todos os casos, questões legais, emocionais
e desenvolvimentais devem sempre ser consideradas antes que
se parta para a busca de informa-

ções sobre os pais biológicos.
Crianças menores podem elaborar a questão de forma lúdica enquanto as maiores podem
necessitar de informações mais
concretas e especíﬁcas. Devemos
nos lembrar que houve uma situação de violação de direitos que
causou esse afastamento e ponderar sempre qual o melhor interesse da criança.
Nesses momentos tanto os pais
quanto os ﬁlhos podem necessitar de apoio psicológico para lidar
com a situação e elaborar uma
estratégia saudável para lidar com
os questionamentos, não hesite
em buscar ajuda caso perceba
alguma diﬁculdade pessoal ou da
criança.

