
Memórias
Recolher recordações dos
primeiros momentos de contacto
com o filho, pré-adopção e pós-
adopção

Gostaríamos que nos contassem algumas das vossas recordações
mais significativas sobre os primeiros momentos
• de contacto com o vosso filho
• no início da pré-adopção
• no início da pós-adopção
(Pedir a cada um dos pais para falar – Ex: “Se tivesse sido o primeiro a
falar, seria essa a recordação, ou tem outra que é, para si, mais
significativa?” )

Diferenças vs 
semelhanças 
pré-
adopção/pós-
adopção

Investigar a percepção de
diferenças vs semelhanças entre
o período de pré-adopção e o
período de pós-adopção

Depois da adopção ter sido formalizada, notaram diferenças
relativamente ao período de pré-adopção? Quais? (em caso de
resposta afirmativa – desenvolver a resposta: “Quando começaram as
diferenças? Como explicam as diferenças?”) O que é que não mudou?
Porquê?

(Ouvir sempre ambos os pais ; pedir episódios ilustrativos)



Dificuldades Recolher dados relativos a
dificuldades na parentalidade:
• áreas de dificuldade
• expectativas quanto a
dificuldades

Quais as principais dificuldades que surgiram após a adopção ter sido
decretada?
Tópicos (pedir relatos específicos ilustrativos):
• ao nível da adaptação da criança
• ao nível da parentalidade
• ao nível da fratria (se houver)
• ao nível das diferenças entre estilos parentais
• ao nível da evolução da criança
• outras

(Ouvir sempre ambos os pais ; pedir episódios ilustrativos)

Quais foram e são as dificuldades/situações que vos causam amis
stress? Porquê?

Quais foram as dificuldades que mais vos surpreenderam, que não
estavam à espera? E quais as que estavam à espera?

• factores e estratégias de coping

• excepções às dificuldades

• expectativas quanto às
excepções

O que é que mais vos ajudou a lidar com tais dificuldades?
Tópicos
• serviço de adopção; família de origem; amigos; outros pais adoptivos;
informação; etc…

O que faziam quando sentiam mais dificuldade? (conversar os dois;
pedir ajuda; rezar; etc.)

O que não foi difícil? (na adaptação; na parentalidade; etc.) Porquê?
Estavam à espera que não fosse difícil?

Que conselhos dariam a outros casais na gestão das dificuldades que
tenham ao nível da parentalidade adoptiva?



Práticas Educativas
Recolher dados relativos a:

• práticas parentais;

• diferenças nas práticas parentais
entre o início da pós-adopção e o
momento actual;

• Diferenças entre os pais
relativamente a estilos parentais

• diferenças nas práticas parentais
relativamente a filhos diferentes
(se houver outros filhos)

• divergências entre pais ao nível
das práticas parentais

Como foram estabelecendo regras com o vosso filho? Como
faziam/fazem para impor uma regra? Como reagia/reage o vosso
filho face à imposição de regras? Podem dar-nos exemplos?

Que regras consideraram importantes logo desde o início? E,
actualmente, quais as regras que consideram mais importantes?

Quando o vosso filho desobedecia, não cumpria as regras, fazia
birras, etc., como reagiam inicialmente (pré-adopção e pós-
adopção)? O que faziam (ralhar?; castigar?; bater?; etc.?)? E como
reagia ele à vossa reacção?
E actualmente, procedem de modo semelhante ou notam diferenças
relativamente aos primeiros tempos? (Se há diferenças: perceber
como as explicam; quando é que começaram a proceder de forma
diferente?) Podem dar-nos exemplos?

Gostaríamos que nos falassem um pouco das vossas diferenças
enquanto pais. Quem é o mais “disciplinador”? Quem é o mais
“afectivo” Quem “brinca” mais? Quem se preocupa mais com a
escola? Quem o acompanha mais nas tarefas escolares?

Se houver irmãos: Procedem de modo semelhante com todos os
filhos? (Desenvolver a resposta, no caso de haver diferenças: como
são as diferenças? Como as justificam).

Nem sempre os pais não estão de acordo relativamente à forma de
educar e de agir com os filhos. Essas situações de desacordo também
vos acontecem? Como é que procedem? Como resolvem essas
divergências? Há situações/temas específicos que são mais geradores
de desacordos? Quais? Porquê?

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos)



Evolução do filho
Recolher dados relativos:

• à evolução do filho em várias
áreas

• à adaptação/desempenho na
escola

• outros contextos

Numa escala de 0 (nada) a 100 (muitíssimo), onde situam a evolução
do vosso filho, de um modo global?

Em que áreas evoluiu mais? E menos? O que seria necessário para
evoluir ainda mais? (em termos cognitivos, sócio-afectivos,
comportamentais, sintomáticos, de saúde)

Como foi a adaptação do vosso filho à escola (pré-escola)? Que
reacções? Como é o seu desempenho? Como é o comportamento na
escola? Como é a sua relação com os colegas? E com os professores e
outros agentes educativos? Quais as principais fontes de apoio na
escola? Que feedback têm da escola? Quem vai às reuniões na
escola? O que gosta mais da escola? E menos? Que queixas? Que
dificuldades?

Colocar questões semelhantes, se existirem outros contextos (ex: ATL;
desporto; grupos religiosos; amigos e vizinhos; etc.

(Ouvir sempre ambos os pais ; pedir episódios ilustrativos)



Revelação/
Comunicação

Recolher dados relativos:

• à revelação da situação de
adopção ao filho

• à comunicação com o filho
sobre a situação de adopção

(Se for adequado) O vosso filho sabe que foi adoptado? Como soube?
Como lhe contaram? Quando? Em que situação? Podem contar-nos
essa conversa? Como reagiu? Que dificuldades sentiram? Como
sabiam o que lhe deviam dizer? Como se prepararam para esse
momento? Alguém vos ajudou nessa preparação?

(Se for adequado) Quando pensam contar-lhe? Como pensam fazê-lo?
Como se preparam para esse momento? Quem vos pode ajudar nessa
preparação? Que dificuldades sentem/antecipam? Costumam falar
entre vocês sobre esse assunto? Com quem costumam falar?

(Se for adequado) Costumam conversar com o vosso filho sobre a sua
situação de adoptado? Sobre a família biológica dele? Sobre o tempo
em que esteve em acolhimento? Por iniciativa de quem? Quais os
temas/perguntas mais frequentes? Qual de vocês fala mais sobre esse
assunto? Sentem-se à vontade? Que dificuldades sentem? Lembram-
se da primeira conversa? Quando foi? Em que situação? Podem
contar-nos?

(Se for adequado) Porque razão falam pouco/não falam sobre a sua
situação de adopção? Sobre a família biológica dele? Sobre o tempo
em que esteve em acolhimento? Costumam falar entre vocês sobre
esse assunto? Com quem costumam falar?

O vosso filho fala habitualmente com outras pessoas sobre a sua
situação de adoptado? Aceita “normalmente” o facto de ser
adoptado? Reage bem/mal quando os outros sabem/falam sobre
isso?

(Ouvir sempre ambos os pais ; pedir episódios ilustrativos)



Suporte Social
Recolher dados relativos a:

• adaptação das/às famílias de
origem;

• apoio das famílias de origem;

• adaptação dos/aos amigos e
comunidade

• apoio dos amigos e
comunidade

Como foram as reacções das vossas famílias à vossa decisão de
adoptar?

Podem contar-nos como foram os primeiros contactos do vosso filho
com as vossas famílias de origem?

Como se adaptaram mutuamente? Quem das vossas famílias teve
mais facilidade na adaptação? Porquê? Quais foram as principais
dificuldades na adaptação?

Que apoios tiveram das vossas famílias logo nos primeiros tempos?
Quem são os principais apoiantes? Esse apoio tem continuado? Houve
mudanças? Quais?

Como foram as reacções dos vossos amigos à vossa decisão de
adoptar?

Podem contar-nos como foram os primeiros contactos do vosso filho
com os vossos amigos?

Como se adaptaram mutuamente? Quem dos vossos amigos teve
mais facilidade na adaptação? Porquê? Quais foram as principais
dificuldades na adaptação?

Que apoios tiveram dos vossos amigos logo nos primeiros tempos?
Quem são os principais apoiantes? Esse apoio tem continuado? Houve
mudanças? Quais?

Repetir para comunidade em geral
(vizinhos/médicos/professores/igreja/etc.

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos)



Impacto da adopção
Recolher dados relativos ao
impacto da adopção:

• na relação conjugal

• na família (se houver irmãos)

• na vida em geral

• na vida pessoal

A chegada de um filho tem sempre um grande impacto no casal, na
família, na vida quotidiana em geral, na vida pessoal…

Gostaríamos que nos falassem sobre o impacto da chegada do vosso
filho na vossa relação enquanto casal (partilha/diálogo; tempos livres
do casal; processos de decisão; distribuição de tarefas domésticas e
parentais; expressão dos afectos; sentimentos mútuos; satisfação
conjugal; crescimento enquanto casal; etc.)
Estavam à espera desse impacto? Porquê?

E qual o impacto na família como um todo? Na relação com os vossos
outros filhos? (Se houver irmãos)
Nas finanças? Nos vossos objectivos, planos, projectos?
Estavam à espera desse impacto? Porquê?

E na vossa vida pessoal, que impacto teve? (privacidade; tempo e
actividades pessoais; carreira)
Estavam à espera desse impacto? Porquê?

Um filho provoca sempre algum impacto positivo e algum impacto
negativo. Se pudessem transformar esse impacto em percentagem,
qual seria a percentagem de impacto positivo? O que incluem nessa
percentagem? E o que incluem na percentagem de impacto negativo?

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos)



Rituais
Recolher dados relativos:

• aos novos rituais após a
adopção

• à adaptação a/de antigos rituais

Que rituais criaram após a adopção do vosso filho? (celebrações;
aniversários; etc.) Quem tomou a iniciativa de os criar? Podem
descrevê-los?

Que rituais já tinham anteriormente e que continuaram a manter?
Tiveram de fazer algumas adaptações?

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos)

Projectos para 
o Futuro

Que projectos têm para o futuro? (projectos familiares; projectos
específicos para o filho)

Pensam vir a adoptar/ter mais filhos? Porquê? Quando (se sim)?

(Ouvir sempre ambos os pais)

Recolher dados relativos:

• a projectos familiares para o
futuro

• adoptar/ter outros filhos



Necessidades
Recolher dados relativos:

• a necessidades pós-adopção
Que necessidades têm sentido após a adopção, relativamente ao
vosso papel de pais, à adaptação ao vosso filho e à adaptação do
vosso filho a vocês, à família…

Que necessidades têm sentido relativamente à evolução e ao bem-
estar do vosso filho?

Essas necessidades são particularmente vossas ou serão comuns ou
semelhantes às da maioria das famílias adoptivas?

Que sugestões dariam no sentido de realizar essas e outras
necessidades, partindo do princípio de que a maioria das famílias
adoptivas as sente?

(Ouvir sempre ambos os pais)



Significações
Recolher dados relativos:

• a significações relativas à
parentalidade adoptiva

Agora que têm já uma real (e grande) experiência como família
adoptiva, consideram que há semelhanças e diferenças (só
semelhanças? Só diferenças?) relativamente às famílias biológicas?
Quais? Porquê?

O que é um bom pai?

O que é uma boa mãe?

O que esperam do vosso filho enquanto filho?

Quais os vossos principais medos enquanto pais?

Quais as principais gratificações por serem pais?

Que imagem/símbolo utilizariam para descrever a vossa família?

Se pudessem criar uma fotografia da vossa família, como seria essa
fotografia? Como estariam na fotografia (posições; não-verbal; a
fazer o quê)

(Ouvir sempre ambos os pais)


