
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso I 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 47 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Economista 

 

Pai adoptante 

Idade: 55 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Gestor 

 

Estado Civil: Casados  

Número de Filhos: 1 (adoptivo) 

Idade: 9 anos 

 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 6 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 6 Referências 

P: “Ele tem essa experiência. Mas… naturalmente que é uma criança que tem tido 

uma integração… ah… Fantástica… E nunca oscilações… eu nunca posso dizer 

assim: - “ Bom…” -isto assim ao fim do ano – “…isto corre muito melhor, do que 

correu há um ano atrás.” – Não posso dizer, ah… correu sempre muitíssimo bem.” 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual 

1.5.Imediata: 1 Referência 

M: “Na altura nós tínhamos uma sobrinha lá em casa… ainda. Que… andava à 

procura de casa, mas ainda estava lá instalada. E no dia a seguir, portanto, nós 

viemos numa sexta-feira, não foi? E no dia… nós temos uma… uma casota na 

praia, ali para os lados da Ericeira. E no dia a seguir fomos para lá, e ele virou-se 

para a nossa sobrinha e disse: - “Oh R.,se quiseres podes vir.”” 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 12 referências  

2.1. Difícil: 2 Referências 

M: “Agora, claro que foi uma mudança de vida muito grande! Naturalmente que 

sim. Muitas vezes ah… eu dou comigo, a disputar com ele, o canal… (começa a rir, 

e a ent. ri também) ou o comando da televisão, apesar… apesar dele não ter 

muito… muito espaço, mas… mas naturalmente que… que, ainda para mais ele é 

muito…muito teimoso, muito afirmativo…”  

2.2. Fácil: 9 Referências 

P: “Quando teve um ano não teve isto. Quer dizer…. Mas… tem sido muito fácil, 

muito estimulante…. Naturalmente que… temos…” 

M: “Não, eu acho que tudo foi melhor do que o que esperávamos.” 

M: “Eu vou-lhe dar este exemplo. Eu gostava muito de ter um segundo filho… e o 

meu marido nunca quis. Nunca quis e o argumento dele foi sempre este: “Eu acho 

que não vamos ter a sorte que tivemos da primeira vez… (a ent. ri) esta sorte nós 

não vamos ter mais”.” 



P: “Eu acho que aqui neste caso concreto, primeiro… o J. nunca gerou… 

dificuldades de adaptação, que nos encaminhasse nesse sentido. Simultaneamente, 

quer eu quer a I., não sendo propriamente técnicos de saúde, trabalhando nesta 

área… temos uma preocupação normal de… de avaliação, de investigação, de 

leitura, para processar várias situações. Entendemos que não somos, propriamente, 

uns pais… tipo, nestas situações. Eu acho que, o casal normal, provavelmente, 

perante algumas dificuldades, algumas situações, é capaz de ter outro tipo de 

necessidades e outro tipo de enquadramento.” 

2.3. Facilitadores de Adaptação: 1 Referência 

2.3.1. Características do Filho: 1 Referência 

P: “E naturalmente que tem que se encarar isso desta maneira. Neste tipo de 

crianças, naturalmente que… e eu acho que nós tivemos muita sorte, porque… 

porque ele é uma criança muito carinhosa, muito bondosa, muito… poderia não 

ser! Se não fosse, naturalmente que teríamos mais problemas, ah… mais chatices 

mas, mas eu acho que… acho que, que era mais difícil mas também que éramos 

capazes de ter maiores dificuldades mas… eu tenho sempre, não digo que tenho a 

certeza, mas tenho sérias dúvidas, de que as coisas não corressem bem! Porque… 

porque temos, enfim… temos defesas, que eu acho, que são boas, que são fortes…” 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual: 1 Referência 

P: “Não fazem… ah… tínhamos, enfim, tínhamos uma liberdade absoluta 

relativamente aos momentos livres. Eu gosto muito de fazer um conjunto de coisas e 

que agora faço menos vezes, porque… porque tenho outras responsabilidades e… e 

a I. a mesma coisa, também fazia outras coisas que neste momento faz menos porque 

tem aquela responsabilidade… acrescida. Naturalmente que não vemos isso como… 

como uma limitação, ou como uma diminuição, vemos isso com naturalidade e 

porque naturalmente, as coisas são diferentes e como são diferentes… nós já 

sabíamos que eram diferentes, para nós não é novidade ah… este… este “estádio”, 

apesar de…” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  



2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 18 referências 

P: “É, eu diria que, todos os dias… Para já, eu pessoalmente, já tinha muito prazer, 

e a Isabel também… muito prazer em ir para casa. Para mim, o final do dia, era um 

prazer enorme porque, ir para casa, estar em casa, jantar em família com a I., era, 

de facto, o máximo. Neste momento, aquilo multiplica por dois, porque é mais o J.! 

Ou seja, ir buscá-lo ou, ir ver lojas, ir vê-lo…”  

M: “Todos gostaram e ficaram muito satisfeitos e depois, ele gosta muito deles 

também. Porque ele pensa na família como a família: -“É a minha família!”, “Esta 

é a minha família!”…” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 12 Referências 

1.2. Estado Emocional: 7 Referências 

1.2.1. Filho: 7 Referências 

1.2.1.1. Inquietação: 3 Referências 

P: “É… Exactamente. E eu às vezes sinto que era bom que ele… que ele está tão à 

vontade connosco… e ele normalmente, enfim… não se abre, não…não diz. E às 

vezes quando diz… deixa cair um suspiro ou outro, sempre com grande desagrado, 

de… de grande dor…” 

1.2.1.2.Tranquilidade: 4 Referências 

P: “Eu acho que ele tem isto tudo muito bem assimilado. Esta questão da adopção, 

para ele… já foi…” 

1.2.2. Pais 



1.2.2.1. Inquietação 

1.2.2.2. Tranquilidade 

1.3. Facilitadores 

1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança: 2 Referências 

M: “Não. Não, mas… mas ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso A., pergunta 

porque é que foi adoptado… E se os filhos adoptados são diferentes dos outros 

filhos.” 

M: “Essas perguntas ele faz. E percebeu a importância que foi para ele ser 

adoptado.” 

1.5. Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

P: “E às vezes, mesmo em conversas connosco, ele…diz, muitas vezes, que nasceu já 

com cinco anos ou, ou… eu tento, de algum modo, às vezes, dizer-lhe: “Olha, mas tu 

quando quiseres ir aos Açores, eu vou contigo” ou “Se tiveres saudades”, ou…” 

M: “O P.! Depois fala do filho da G.… “Lembras-te do P., que encontramos em 

Espanha, que vocês tiveram os dois a brincar, que os pais do P. são amigos dos pais 

e na na na…” – “Sim…” - “Esse menino também é adoptado.” – “Ai é? O P. 

também é adoptado?” 

1.6.Reacção do Filho: 1 Referência 

1.6.1. Negativa 

1.6.2. Positiva: 1 Referência 

M: “Nós temos uma empregada, que o vai buscar todos os dias à hora de almoço e 

que lhe dá o almoço, tem… em frente de casa, portanto, ele vai e vem duas vezes 

por dia, todos os dias. E essa nossa empregada tem um neto, que é pouco mais 

velho que ele, que os pais se separaram e pronto… e eles devem conversar à hora 

de almoço, conversam muito um com o outro e, portanto, ela deve partilhar com 

ele, também, as angústias. Ele é o R.. Aqui à tempos disse-lhe: “Oh J., eu acho que 

o R. devia ser adoptado (todos riem)… ele está a precisar que alguém pegue nele!” 

-  Portanto ele isso, tem essa noção. Perguntou-nos… pergunta-nos também se há 

muitos meninos adoptados, se as pessoas podem ser adoptadas mais que uma vez… 

Se ele ainda pode vir a ser adoptado por outros pais, porque ele não quer outros 



pais. Mas agora, ele já encara a coisa com naturalidade. Ainda aqui há tempos, 

não sei de que é que nós estávamos a falar: “Olha a S. tem dois filhos… olha, são 

dois meninos adoptados” – disse-lhe eu – “Ai são, mamã? Também são meninos 

adoptados?”” 

2. Não Revelação 

2.1.Motivos para a Não Revelação 

2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação 

3.1.Estado Emocional 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 



Caso II 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 47 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Bibliotecária 

 

Pai adoptante 

Idade: 44 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Engenheiro de Produção Industrial 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 2 (adoptivos) 

Idades: 6 e 11 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 7 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 7 Referências 

M: “Andámos lá a brincar. Depois fomos levá-la ao Centro de Acolhimento. Ela 

almoçou, eu já ajudei-a no almoço, etc. Depois ficou a dormir a sesta e enquanto 

ficou a dormir a sesta nós fomos almoçar. Nós os dois e a B.. Depois voltámos lá 

depois das 3h, que era quando ela acordava da sesta. A B. depois tinha natação, ela 

depois veio com a educadora, viemos cá a casa todos, a S. lanchou e depois fomos 

com a B. à natação que era às 5h. Entretanto a minha mãe foi lá ter, para conhecer 

a nova neta, foi lá ter à natação. E então depois pegou-lhe logo ao colo, e a 

educadora disse: “olhem, eu vou sair um bocadinho, como a natação é ali perto da 

Av. da Igreja, eu vou às compras ali na avenida e fica aqui o meu telemóvel. Se 

acontecer alguma coisa, se ela der pela minha falta e começar a chorar...”. A 

educadora foi e voltou e era como se não fosse nada com ela, não se manifestou. 

Depois foi essa cena, fomos lá levá-la ao centro, ela jantou e ficou. Chorou uma 

parte da noite, e depois no dia seguinte veio com a educadora aqui almoçar, dormiu 

a sesta, depois de acordar da sesta, veio aqui para a sala, lanchou, estava aqui a 

brincar com a B., sentada na carpete. E às tantas a educadora disse-nos: “eu acho 

que ela está muitíssimo bem adaptada aqui, dormiu muito bem a sesta, gostou muito 

da cama, isso tudo, por isso eu vou ao centro de acolhimento, vou falar com a 

directora, porque só estava previsto ela ficar a dormir na vossa casa amanhã, mas 

eu na minha opinião acho que ela pode ficar cá a dormir já hoje”.”  

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual 

1.5. Imediata: 2 Referências 

P: “Ela era muito reservada, mas adaptou-se perfeitamente. E quando chegou cá a 

casa era tudo dela.” 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 5 Referências 

2.1. Difícil: 2 Referências 



P: “Tudo é dela. A partir do momento que ela chegou cá a casa, a B. poucas 

oportunidades tinha de ter colo. Só quando ela estava a dormir. Portanto ficou tudo 

por conta dela e adaptou-se perfeitamente à casa. Nós é que tivemos alguma 

dificuldade em nos adaptarmos à nova realidade.” 

M: “Eu para já, não sei em relação ao meu marido, mas eu senti uma grande 

dificuldade foi na minha adaptação a um novo estilo de vida. Porque nós, por 

desinformação, quando casámos, eu já sabia que não podia ter filhos biológicos. E 

portanto o projecto, já mesmo antes de casar, sempre foi a adopção. E eu, o 

conhecimento que tinha da legislação, naquela altura, agora o prazo já é de 4 anos 

de casamento, naquela altura era 5 anos de casamento, para se poder adoptar. E eu 

achei que só me podia inscrever ao fim de 5 anos de casamento. Pronto, interpretei 

mal a lei, ninguém me explicou de outra maneira, mas não, eu podia ter me inscrito 

antes...” 

2.2. Fácil: 2 Referências 

P: “Eu adapto-me perfeitamente às circunstâncias, às vezes adaptamo-nos um 

bocadinho pior do que outras, mas não sinto que...” 

2.3. Facilitadores de Adaptação: 2 Referências 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem: 2 Referências 

M: “Fomos na segunda-feira de manhã comprar a cadeira para o carro mas o carro 

que nós tínhamos na altura não tinha cintos atrás, o carro do meu pai é que tinha e 

então trocámos, os meus pais ficaram nesse dia com o nosso carro e nós levámos o 

carro deles. Fomos à maternidade... e os meus pais sem nos dizerem nada, fizeram-

nos uma surpresa. Sabiam que nós íamos lá às 3h, portanto, pouco depois das 3h 

foram-se pôr à porta da maternidade à nossa espera, foram no nosso carro. 

Entretanto, quando nós saímos lá do gabinete da assistente social, ela disse à Dr.ª. 

Marília para ir andando com a bebé para a rua, “porque ela é muito conhecida 

aqui.” Porque é uma menina tão alegre e tão bem disposta que toda a gente a 

conhece. Para evitar futuros problemas, para não a associarem ao casal que a vai 

adoptar, ela disse para a levarem para a rua, que nós íamos ficar ali um pouco com 

ela mais a assistente social durante uns 5 minutos. A Marília sabia onde estava o 

carro, portanto saiu com ela ao colo, foi-se dirigindo para o carro e ficou ao pé do 

carro porque nós é que tínhamos a chave. Os meus pais, que estavam uns lugares 



mais ao lado, a minha mãe viu o carro, viu aquela senhora com a bebé ao colo e 

disse ao pai: “olha aquela deve ser a nossa neta”. Foi exactamente assim.” 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social: 1 Referência 

M: “Toda a gente reagiu muito bem. Ainda hoje, o café em que nós almoçamos, 

antes de virmos para aqui, o senhor do café tem uma verdadeira paixão pelas 

minhas filhas. Porque a minha mãe mora por cima do café, e portanto, quando a 

minha mãe tinha a B. lá em casa durante o dia, quando acabou a minha licença, e a 

minha mãe ia passeá-la imenso no carrinho, ia à praça, ia para todo o lado com ela, 

e ia para a esplanada do café. E o senhor afeiçoou-se imenso a ela e gosta imenso 

dela. E a S. hoje em dia entra lá no café e vai para debaixo do balcão, pega-lhe ao 

colo, toda a gente reagiu...” 

2.4. Gradual: 1 Referência 

P: “Acho que houve um impacto positivo. Obviamente que há coisas que nós não 

fazemos, mas não estou minimamente preocupado.” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 4 Referências 

P: “Por acaso não penso nas minhas filhas como adoptadas, são as minhas filhas, 

ponto.” 

M: “Foi uma coincidência… E foi quando ela estava na sala dessa educadora que 

também era adoptada que foi o baptizado daquele miúdo que também era da idade 

dela… Foi nesse ano que ela também me perguntou, com 3 anos e meio, se tinha 

andado na minha barriga… E eu falei com essa Educadora também numa reunião, 

disse isto olhe passa-se isto assim assim e eu já sei que a São também é adoptada, já 

me tinham dito lá no infantário, e ela disse olhe não sei, ainda não surgiu a 

oportunidade de dizer à B. mas não sei muito bem como é que lhe vou dizer, e ela só 



me disse assim, olhe eu sou adoptada e digo-lhe não me lembro de ser adoptada e 

não faço a mais pequena ideia de quando é que soube nem como é que me disseram, 

só sei que sempre soube… Agora como soube e como disseram não faço ideia. Foi 

uma coisa que lhe disseram se calhar também em pequenina e depois apagou da 

memória dela, eu sempre soube, não faço ideia de quando soube mas sempre soube e 

não me lembro de não ser portanto… Um dos conselhos que ela me deu foi faça a 

coisa com naturalidade e assim nós fizemos… Mas eu tive sempre o cuidado, todas 

as educadoras que ela teve no infantário disse-lhes sempre que ela era adoptada. Na 

primária também disse aos professores, no 2º ciclo achei que já não valia a pena, 

até me esqueci! É como o meu marido diz, nós interiorizámos de tal maneira o facto 

de elas serem nossas filhas que até me esqueço desse pormenor delas serem 

adoptadas mas depois tive que ir falar com a DT porque não disse nada no princípio 

do ano porque me esqueci, se calhar achei que não era preciso, até era para vocês 

professores estarem preparados para uma eventualidade destas… Mas pronto, tudo 

se passa… Se ela não fosse adoptada não eram esses problemas eram outros… “ 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 4 Referências 

1.2. Estado Emocional 3 Referências 

1.2.1. Filho: 3 Referências 

1.2.1.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “Não porque é assim eu em termos de idade tenho 47 anos… E depois tenho um 

bocado de receio, até posso dar-vos uma resposta idêntica aquela que dei antes de 

quando nos candidatámos à Beatriz, o 1º questionário que fizemos, foi-nos 

perguntado em relação à questão da raça se nós nos importávamos de adoptar uma 

criança de raça negra ou de outra raça… E eu na altura respondi que não, que não 

considerava essa hipótese e expliquei que não era por ser racista, encaro as 

crianças de qualquer raça todas da mesma forma, são crianças para mim é tudo 

crianças, só que tenho consciência da sociedade em que vivo, e não sei se eu teria 

capacidade psicológica para educar uma criança, por exemplo, de raça negra e de 

explicar a uma criança negra quando fosse para a escola porque é que o resto da 



família era toda branca e ele era o único negro na família etc.… E eu sei que as 

crianças são todas muito más umas para as outras e embora não seja uma coisa 

muito difícil de explicar, já é uma coisa, quer queiramos quer não, já é uma coisa 

fora do normal, o ser adoptado, portanto a criança vai ter que aprender a lidar com 

o facto de ser adoptado, e ainda ter que lidar com o facto de ser adoptado e de ser 

negro numa família de brancos… Na altura li por aí, nas revistas cor-de-rosa, que o 

Torres Couto na altura tinha filhos adoptados e que o filho mais velho, que ele foi 

buscar a Cabo Verde, tem depois uma filha que foi buscar à China… E acho que tem 

um 3º filho biológico… E na fase em que ele foi buscar o filho a Cabo Verde li nas 

revistas uma entrevista com a mulher dele em que ela dizia que o filho que tinha 7 

anos na altura, estava a passar uma fase complicada na vida dele porque os colegas 

viam a mãe ir buscá-lo à escola e diziam que ele andava a dizer a toda a gente que 

aquela senhora é que era mãe dele mas como é que podia ser mãe dele se ela era 

branca e ele era preto… E os miúdos dizem isto de uma forma que… A Beatriz este 

ano já teve um pequeno problema digamos, ela, não é para me gabar mas acho que 

ela estava muito bem preparada para reagir a esse tipo de problemas e mesmo assim 

ficou magoada… Com uma colega que quando soube que ela era adoptada gozou 

com ela. Já não sei muito bem que termos é que ela usou… A colega tentou 

inferiorizá-la, disse-lhe que o facto de ela ser adoptada a fazia inferior aos outros, e 

disse-me as coisas que ela depois lhe disse, na altura a Beatriz contou-me e ficou 

muito magoada… Colega essa que é uma das maiores amigas dela lá na turma, 

tanto andam zangadas como andam sempre juntas… O pai diz que não consegue 

perceber isso e eu digo-lhe assim…” 

 

1.2.1.2. Tranquilidade: 2 Referências 

M: “Já não sei se me perguntou a mim porque a partir de uma certa idade nós 

falamos muito abertamente sobre tudo. Porque ela uma vez, já a irmã tinha vindo, a 

irmã tinha sei lá, para aí 1 ano e tal ou 2 anos, e eu fui uma vez à escola ali de S. 

MIguel, porque houve um colega da B. que fez anos e a escola alugava as 

instalações para aniversários de alunos. Houve um colega que fez anos e convidou-a 

para os anos. E a mãe desse miúdo que fez anos, era monitora de ATL ali na escola, 

e auxiliar. E eu fui lá, passou-se num sábado, fui lá levar a B. à festa do miúdo e 

depois fui lá buscá-la. Quando a fui lá buscar, levei a S. comigo, por acaso, e depois 



a B. mostrou aos coleguinhas: “olhem esta é a minha irmã”, os colegas gostam 

sempre de mostrar a irmãzinha mais nova...” 

1.2.2. Pais: 3 Referências 

1.2.2.1. Inquietação 

1.2.2.2. Tranquilidade: 3 Referências 

M: “Já não sei se me perguntou a mim porque a partir de uma certa idade nós 

falamos muito abertamente sobre tudo. Porque ela uma vez, já a irmã tinha vindo, a 

irmã tinha sei lá, para aí 1 ano e tal ou 2 anos, e eu fui uma vez à escola ali de S. 

Miguel, porque houve um colega da B. que fez anos e a escola alugava as 

instalações para aniversários de alunos. Houve um colega que fez anos e convidou-a 

para os anos. E a mãe desse miúdo que fez anos, era monitora de ATL ali na escola, 

e auxiliar. E eu fui lá, passou-se num sábado, fui lá levar a B. à festa do miúdo e 

depois fui lá buscá-la. Quando a fui lá buscar, levei a S. comigo, por acaso, e depois 

a B. mostrou aos coleguinhas: “olhem esta é a minha irmã”, os colegas gostam 

sempre de mostrar a irmãzinha mais nova...” 

1.3.Facilitadores:  

1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança: 4 Referências 

M: “Não, a mim já me fez algumas perguntas mas faz as perguntas e não lhe 

interessa muito ouvir as respostas. (risos) Lembro-me de uma vez, ela tinha 3 anos 

ou 3 anos e meio, e estávamos as duas em cima da minha cama a ver televisão, 

desenhos animados ou lá o que era. E perguntou pura e simplesmente: “oh mãe, eu 

andei na tua barriga? Quando era bebé.”. E eu expliquei-lhe que não, que tinha 

andado na barriga de outra senhora, porque a mãe não podia, etc. Mas a B. 

pergunta tudo, tudo em pormenor. “Mas porquê, mas porquê, mas porquê” e tem de 

se explicar os pormenores todos se não ela não se cala. E depois eu tive de lhe 

explicar tudo. Disse-lhe que... no meu caso é porque eu não tenho útero, nasci sem 

útero. E disse-lhe: “olha a mãe não tem um saquinho, as mães que têm os bebés 

dentro da barriga têm de ter um saquinho para os bebés andarem lá dentro. Os 

bebés não andam aqui dentro à solta se não era uma grande confusão. E como a 

mãe não tem esse saquinho, tiveste de andar dentro da barriga de outra senhora e 

depois de tu nasceres a mãe foi à maternidade buscar-te.” 



M: “Ah sim, a B. com certeza já lhe impingiu informação várias vezes. Mas ela... 

Pronto já se falou várias vezes desta história dos bebés nas barrigas das mães. E 

depois a S. é sempre muito doutoral em relação à irmã. Diz que os bebés andam na 

barriga das mães e por isso “eu também andei na barriga da mãe”. E a irmã diz-lhe 

“não, não andaste nada. Nós não andámos na barriga da mãe”, “eu andei!” diz ela. 

E a B. diz-lhe “não, não andaste na barriga da mãe”, e depois a outra vira-se para 

mim e diz: “oh mãe, eu andei não andei?”, e eu digo-lhe: “oh filha, a mana está a 

dizer a verdade, não andaste”. E depois tentei explicar muito sumariamente. Porque 

enquanto a B. exige uma explicação pormenorizada, a outra desde que seja 2 ou 3 

frases, fica logo esclarecida e a meio da explicação já ela está a virar costas e a 

brincar porque não quer saber mais nada. E depois a pouco e pouco ela foi-se 

apercebendo.” 

1.5. Iniciativa dos Pais 

1.6. Reacção do Filho 

1.6.1. Negativa 

1.6.2. Positiva  

2. Não Revelação 

3.1.Motivos para a Não Revelação 

3.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

3.2. Motivação positiva para a revelação 

4. Revelação: 4 Referências 

4.1.Estado Emocional: 1 Referência 

4.1.1. Filho 

4.1.1.1. Inquietação 

4.1.1.2. Tranquilidade 

4.1.2. Pais: 1 Referência 

4.1.2.1. Inquietação 

4.1.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “E a coisa aconteceu naturalmente. Pronto, à B. expliquei, à outra não 

expliquei.” 

4.2. Facilitadores 

4.2.1. Amigos Adoptados 

4.2.2. Irmão 



4.2.3. Cor da Pele 

4.3. Iniciativa da Criança: 3 Referências 

M: “Foi uma coincidência… E foi quando ela estava na sala dessa educadora que 

também era adoptada que foi o baptizado daquele miúdo que também era da idade 

dela… Foi nesse ano que ela também me perguntou, com 3 anos e meio, se tinha 

andado na minha barriga… E eu falei com essa Educadora também numa reunião, 

disse isto olhe passa-se isto assim-assim e eu já sei que a São também é adoptada, já 

me tinham dito lá no infantário, e ela disse olhe não sei, ainda não surgiu a 

oportunidade de dizer à B. mas não sei muito bem como é que lhe vou dizer, e ela só 

me disse assim, olhe eu sou adoptada e digo-lhe não me lembro de ser adoptada e 

não faço a mais pequena ideia de quando é que soube nem como é que me disseram, 

só sei que sempre soube… Agora como soube e como disseram não faço ideia. Foi 

uma coisa que lhe disseram se calhar também em pequenina e depois apagou da 

memória dela, eu sempre soube, não faço ideia de quando soube mas sempre soube e 

não me lembro de não ser portanto… Um dos conselhos que ela me deu foi faça a 

coisa com naturalidade e assim nós fizemos… Mas eu tive sempre o cuidado, todas 

as educadoras que ela teve no infantário disse-lhes sempre que ela era adoptada. Na 

primária também disse aos professores, no 2º ciclo achei que já não valia a pena, 

até me esqueci! É como o meu marido diz, nós interiorizámos de tal maneira o facto 

de elas serem nossas filhas que até me esqueço desse pormenor delas serem 

adoptadas mas depois tive que ir falar com a DT porque não disse nada no princípio 

do ano porque me esqueci, se calhar achei que não era preciso, até era para vocês 

professores estarem preparados para uma eventualidade destas… Mas pronto, tudo 

se passa… Se ela não fosse adoptada não eram esses problemas eram outros…” 

 

4.4. Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

M: “E a coisa aconteceu naturalmente. Pronto, à B. expliquei, à outra não 

expliquei.” 

4.5.Momento da Revelação 

4.5.1. Gradual 

4.5.2. Único 

4.6.Reacção do Filho 



4.6.1. Negativa 

4.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso III 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 47 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Médica Pediatra 

 

Pai adoptante 

Idade: 68 anos 

Escolaridade: Frequência Universitária 

Profissão: Empresário 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo) e 1 (por parte do pai) 

Idades: 7 e 46 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 3 Referências 

1.1. Difícil: 2 Referências 

M: “Gritava. Houve dias, nos primeiros dias, que gritava aqui e ouvia-se lá em cima 

no quinto andar, o nosso prédio só tem cinco pisos, mas uma vez o vizinho lá de 

cima disse que se ouviam os gritos dele lá em cima, de furioso, a gritar, abria a boca 

gritava. Eu deixava-o gritar, deixava-o gritar até ele se cansar. E fazia-lhe ver que 

estava a mal, e voltava a bater na mesma tecla, e dizia que não. Até que ele se 

cansou de gritar. Quando ele se cansou começámos então a perceber e ele começou 

a perceber quais eram as regras, mas pronto, tinha que cumprir algumas coisas, 

deixava outras, mas não podia ser ele a impor as regras cá dentro da nossa casa. 

Tinha que haver um consenso. Mas gritava… primeiro tentava-me bater, depois era 

aos gritos. Nessa altura foi difícil e foi aí que a gente sentiu a falta de apoio da 

Santa Casa, mas não houve grande saída, conversa e tal, aquelas coisas e tal… 

depois falei com a psicóloga da casa de onde ele tinha vindo, disse-me que não, não 

era muito habitual ele fazer lá esse tipo de cenas, lá que não era muito habitual… 

duvido. Só que ele já estava lá há um ano, já tinha adquirido regras, já sabia (…) E 

agora era uma mudança. Deu-nos algumas dicas, poucas, mas para dizer 

sinceramente, tivemos que nos virar.” 

1.2. Fácil 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 1 Referência 

M: “Há pouco tempo voltou a falar em ir lá fazer uma visita e ir lá levar qualquer 

coisa, nessa altura foi perto do natal. Eu por acaso até fiquei um bocadinho triste 

porque era única coisa que ele tinha trazido, era a bicicleta. E ele quis ir levá-la 

porque os meninos não tinham. (…) A dificuldade não foi adaptar-se à escola, era o 

medo de lá ficar e que não fossemos buscá-lo. O choro…” 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 6 Referências 

2.1. Difícil: 6 Referências 



M: “Foi complicado, os primeiros tempos foram muito complicados. Para começar 

teve uma varicela. O primeiro dia que apareceu, veio, chegou cá, o meu marido 

estava de pé partido, e eu fui-lhe dar banho à noite, e quando o despi eu disse assim 

“eu não acredito que isto me esteja a acontecer”. Despi-lo e assim “eu não acredito, 

não pode ser, não me está a acontecer, um marido com o pé partido e um filho que 

veio para cá com varicela”! Ele era muito meiguinho, mas foi muito difícil, não foi 

nada fácil. A sensação que eu tenho é que estes miúdos pensam assim, nós não 

estamos minimamente preparados, porque não nos dão preparação absolutamente 

nenhuma, (…) e eu acho que eles pensam “tu queres-me? Tens que fazer aquilo que 

eu quero! Portanto… eu também quero, mas vocês têm que me fazer as vontades”. 

Ele era um miúdo com um olhar deslumbrante, quer dizer, a gente olhava para ele e 

desfazia-se, e cativava-nos e a gente gostou dele desde o primeiro dia que viu a 

fotografia dele! (…) Mas a situação, os primeiros… sei lá, três meses, muito 

complicados.” 

P: “Foram muito difíceis, não foram nada fáceis!” 

2.2.Fácil 

2.3. Facilitadores de Adaptação 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual 

2.5.Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação: 1 Referência 

2.6.1. Características do Filho: 1 Referência 

M: “Não foi nada fácil, porque é um miúdo muito personalizado, portanto pensou 

que levava a dele. Hoje já percebe as coisas enquanto mete o pezinho de fora e tenta 

levar a sua avante… como todos, claro! Hoje é como todas as outras crianças, mas 

naquela época foi complicado, três ou quatro meses à vontade. (…) à medida que o 

tempo passou foi sempre diferente porque fomos conhecendo melhor o G., porque a 

gente também teve que o conhecer, as manhas dele, o que ele gostava ou não 

gostava, onde é que a gente podia dar mais um jeitinho, negociando, não é… gostas 



disto, então a gente dá-te isto mas tu também tens que dar aquilo, porque isto é uma 

negociação.” 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 2 Referências 

1.2. Estado Emocional 

1.2.1.1.Filho 

1.2.1.2. Inquietação 

1.2.1.3. Tranquilidade 

1.2.1.4.Pais:  

1.2.1.5. Inquietação 

1.2.1.6. Tranquilidade  

1.3.Facilitadores 

1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança: 2 Referências 

M: “Há pouco tempo voltou a falar em ir lá fazer uma visita e ir lá levar qualquer 

coisa, nessa altura foi perto do natal. Eu por acaso até fiquei um bocadinho triste 

porque era única coisa que ele tinha trazido, era a bicicleta. E ele quis ir levá-la 

porque os meninos não tinham. (…) A dificuldade não foi adaptar-se à escola, era o 

medo de lá ficar e que não fossemos buscá-lo. O choro…” 

1.5. Iniciativa dos Pais 



1.6.Reacção do Filho: 1 Referência 

1.6.1. Negativa: 1 Referência 

P: “Tivemos uma dificuldade quando um dia ele quis ir à casa onde tinha estado, foi 

lá e sentiu realmente um choque enorme que os dias seguintes foram muito difíceis, 

muito difíceis. Não sabemos porquê.” 

1.6.2. Positiva 

2. Não Revelação 

4.1.Motivos para a Não Revelação 

4.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

4.2. Motivação positiva para a revelação:  

3. Revelação 

4.1.Estado Emocional 

4.1.1. Filho 

4.1.1.1. Inquietação 

4.1.1.2. Tranquilidade 

4.1.2. Pais 

4.1.2.1. Inquietação 

4.1.2.2. Tranquilidade 

4.2. Facilitadores 

4.2.1. Amigos Adoptados 

4.2.2. Irmão 

4.2.3. Cor da Pele 

4.3. Iniciativa da Criança 

4.4. Iniciativa dos Pais 

4.5.Momento da Revelação 

4.5.1. Gradual 

4.5.2. Único 

4.6.Reacção do Filho 

4.6.1. Negativa 

4.6.2. Positiva 

 

 



Caso IV 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 48 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Empresária 

 

Pai adoptante 

Idade: 50 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Empresário 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo)  

Idades: 4 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 3 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 3 Referências 

M: “Sim, porque os primos têm todos irmãos, os amigos têm muitos irmãos e então 

nós também queremos mas ele está muito feliz porque vai ter uma mana e eu penso 

que vai ser a altura certa para lhe explicar da adopção.” 

1.3. Facilitadores de Adaptação: 1 Referência 

P: “Parece que é biológico. Quem vê… é parecido com o primo, e quando era bebé, a 

estrutura dele era parecida com a do primo, portanto… foi tudo assim, é muito giro. E 

hoje, ele tem uma prima que tem 4 anos. Faz 5 em Agosto e houve toda aquela 

integração foi muito fácil. Não houve qualquer…” 

1.4. Gradual 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 10 Referências 

2.1. Difícil 

2.2. Fácil: 8 Referências 

M: “Foi muito fácil a adaptação dele, foi facílimo, tanto que ele estava para ir para 

nossa casa passado dois dias, e foi logo no dia seguinte. Ficámos todos logo muito 

ligados e foi muito, muito, muito fácil a adaptação.” 

M: “Esta criança veio muito novinha para nós. Veio com 11 meses, portanto foi 

muito fácil a educação dele e a integração.” 

2.3. Facilitadores de Adaptação: 6 Referências 

2.3.1. Características do Filho: 2 Referências 

M: “É uma criança muito sossegada.” 

2.3.2. Família de Origem: 3 Referências 

P: “Nós sentimos logo no primeiro dia a integração da família com os tios, com os 



avós, tudo, foi logo, quer dizer, não houve qualquer… nunca nos passou pela 

cabeça, quer dizer, nunca…” 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social: 1 Referência 

M: “Foi engraçado. Nós temos uma vizinha, tínhamos, quando morávamos aqui, que 

também conhecia muita gente, que tinha adoptado, muitas amigas que tinham 

adoptado. Então quando nos viu com o L., ficou muito contente e pronto, 

estabelecemos assim muitos laços com ela. Toda a gente acolheu muito bem o L., e 

também foi bom para nós isso. Ele ter sido aceite pelas pessoas foi óptimo.” 

2.4. Gradual 

2.5. Imediata: 2 Referências 

L: “Foi muito fácil a adaptação dele, foi facílimo, tanto que ele estava para ir para 

nossa casa passado dois dias, e foi logo no dia seguinte. Ficámos todos logo muito 

ligados e foi muito, muito, muito fácil a adaptação.” 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família: 1 Referência 

P: “Parece que é biológico. Quem vê… é parecido com o primo, e quando era bebé, 

a estrutura dele era parecida com a do primo, portanto… foi tudo assim, é muito 

giro. E hoje, ele tem uma prima que tem 4 anos. Faz 5 em Agosto e houve toda 

aquela integração foi muito fácil. Não houve qualquer…” 

 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 6 Referências 

P: “Desde que foi para casa até hoje sempre sentimos que era nosso desde o 

princípio até ao fim, não houve oscilação nenhuma, não houve nenhuma derivação, 

as coisas sempre se mantiveram.”  



M: “Até estranhámos porque sentimos… parece que já o conhecíamos, parece que 

até já fazia parte de nós, é assim um sentimento...” 

M: “Parece que ele já pertencia à família.” 

P: “Sim, eu penso que é a unidade. De facto, (…) de nós os 3 já. O conhecimento que 

temos de todos. Do L., que é criança e conhece-me a mim e a mãe. E a unidade de 

facto que nós temos. Sentimo-nos mesmo uma família. Um bloco familiar. Estamos a 

construir algo e cada um de nós está de facto a participar, a pôr o seu blocozinho na 

construção daquilo que nós pretendemos, da família em sim.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo 

1.2. Estado Emocional 

1.2.1. Filho 

1.2.1.1. Inquietação 

1.2.1.2. Tranquilidade 

1.2.2. Pais 

1.2.2.1. Inquietação 

1.2.2.2. Tranquilidade 

1.3. Facilitadores 

1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança 

1.5. Iniciativa dos Pais 

1.6.Reacção do Filho 

1.6.1. Negativa 

1.6.2. Positiva 

2. Não Revelação: 2 Referências 

3.1.Motivos para a Não Revelação 



3.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança: 1 Referência 

M: “É isso, e não percebe absolutamente nada para falar e ele entender é melhor 

esperar pela altura certa do que estar a falar por falar e ele não perceber nada.” 

3.2. Motivação positiva para a revelação: 1 Referência 

P: “Não, vamos falar na altura própria, quando a gente sentir que há…” 

4. Revelação: 5 Referências 

4.1.Estado Emocional 

4.1.1. Filho 

4.1.1.1. Inquietação 

4.1.1.2. Tranquilidade 

4.1.2. Pais 

4.1.2.1. Inquietação 

4.1.2.2. Tranquilidade 

4.2. Facilitadores: 3 Referências 

4.2.1. Amigos Adoptados 

4.2.2. Irmão: 1 Referência 

M: “Sim, porque os primos têm todos irmãos, os amigos têm muitos irmãos e então 

nós também queremos mas ele está muito feliz porque vai ter uma mana e eu penso 

que vai ser a altura certa para lhe explicar da adopção.” 

4.2.3. Cor da Pele: 2 Referências 

P: “O nosso filho percebe muito bem. Os pais são brancos.” 

4.3. Iniciativa da Criança 

4.4. Iniciativa dos Pais 

4.5.Momento da Revelação 

4.5.1. Gradual 

4.5.2. Único 

4.6.Reacção do Filho 

4.6.1. Negativa 

4.6.2. Positiva 



Caso V 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 44 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Engenheira do Ambiente 

 

Pai adoptante 

Idade: 53 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Engenheiro 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo)  

Idades: 9 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 8 Referências 

1.1. Difícil: 1 Referência 

M: “A primeira memória que eu tenho é ele a correr para nós a chamar mãe e pai, 

no lar ainda. Depois foi muito complicado, avisaram-nos logo que, passada a 

primeira semana do “encantamento”, as coisas começam a ser a sério, e como o 

primeiro mês ele esteve só connosco e nós só com ele, dedicados a 100%, estávamos 

ansiosos para que ele fosse para o pré-escolar porque ele precisava urgentemente de 

estar com crianças.”  

1.2. Fácil: 2 Referências 

P: “Isso, a questão do relacionamento ficou logo, percebeu-se muito rapidamente 

que aquilo não era um problema, porque ele dá-se muito bem, rapidamente dá-se 

muito bem com toda a gente.” 

P: “E houve… agora, por ganhar confiança do lado dele, ao fim do primeiro ano 

houve um episódio que… ficámos convencidos que aquilo estava resolvido, porque 

no refúgio o dia 1 é o dia deles, acendem o pinheiro cá fora no quintal, não sei que 

não sei que mais, convidam os pais e os pequenos que lá estiveram (…) e 

perguntámos-lhe ao fim de um ano se ele queria lá ir, e ele “sim, está bem”. Ele 

levou uma bicicleta que era pequenina, que já estava a ficar pequenina demais para 

ele, levou para dar aos outros, ele entrou, andou por lá a brincar assim 

completamente numa de visita, não teve problema nenhum…” 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 5 Referências 

P: “Depois de ele ir para o infantário as coisas começaram a adoçar um 

bocadinho.” 

M: “Não, mas ele confirma que vamos lá, ele confirma… agora já não, mas nessa 

altura lembro-me, quis saber que nós depois íamos lá buscá-lo. Depois esse ganho 

de confiança, há bocado ainda, de quando é que nós tínhamos sentido, ou o que é 

que nós… esse ganho de confiança vai-se notando aos poucos.” 



1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 9 Referências 

2.1. Difícil: 7 Referências 

P: “O primeiro mês foi muito complicado.” 

M: “Outra das dificuldades que se prende com isto é… nós nunca tínhamos sido 

pais, também tivemos que aprender, e uma pessoa tem que aprender rapidamente…” 

P: “Mas às vezes dá vontade de atirá-lo pela janela fora.” 

P: “Mas aconteceu uma ou duas vezes, eu sei e disse mesmo depois às técnicas, sei 

que não devia ter dito, mas tive que lhe dizer que se ele continuava assim era 

devolvido, tive que dizer. E… também foi para ver a reacção dele, ele ali pensou, e 

também às vezes quando ele ameaça “vou-me embora!”, agora também já perdeu 

essa mania, “tu vais-te embora porque a porta está aberta, mas depois não voltas!”, 

tem que ser assim, também nos disseram que tinha que ser assim, convinha ser 

assim.” 

M: “Agora em casa é diferente, em casa às vezes há alguma dificuldade, porque… 

Eu às vezes acho que o F. é muito rigoroso, é demasiado rigoroso… se bem que 

noutras ocasiões acho que se tem que ser assim, porque não se pode deixar o 

milímetro, no caso dele. Qualquer… Aliás, no caso dos miúdos, deixar uma 

frestazinha às vezes é o suficiente para eles furarem o esquema. Agora, quer um 

quer outro já tivemos momentos de, pronto, de perda de, mesmo de, quase do norte, 

autenticamente! Eu nunca cheguei ao ponto de dizer que quero é devolvê-lo, não é, 

mas…” 

2.2. Fácil 

2.3. Facilitadores de Adaptação: 2 Referências 

2.3.1. Características do Filho: 1 Referência 

P: “Isso, a questão do relacionamento ficou logo, percebeu-se muito rapidamente 

que aquilo não era um problema, porque ele dá-se muito bem, rapidamente dá-se 

muito bem com toda a gente.” 

2.3.2. Família de Origem: 1 Referência 



P: “Portanto, foi simples e como da parte da família não houve qualquer tipo de 

rejeição, foi muito simples, isso não… rapidamente se percebeu que isso não ia ser 

problema nenhum. E não foi, efectivamente não foi.” 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação: 2 Referências 

2.6.1. Características do Filho: 2 Referências 

P: “Hum… o grau de teimosia dele excedeu as expectativas. Em termos de escola, 

grande falta de capacidade de concentração…” 

M: “Agora em casa é diferente, em casa às vezes há alguma dificuldade, porque… 

Eu às vezes acho que o Fernando é muito rigoroso, é demasiado rigoroso… se bem 

que noutras ocasiões acho que se tem que ser assim, porque não se pode deixar o 

milímetro, no caso dele. Qualquer… Aliás, no caso dos miúdos, deixar uma 

frestazinha às vezes é o suficiente para eles furarem o esquema. Agora, quer um 

quer outro já tivemos momentos de, pronto, de perda de, mesmo de, quase do norte, 

autenticamente! Eu nunca cheguei ao ponto de dizer que quero é devolvê-lo, não é, 

mas…” 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 4 Referências 

P: “Aquelas atitudes que os miúdos mais pequeninos, aqueles que tinham 6, 7 anos 

têm que é de se esconder atrás das pernas dos pais, ele começou a ter essas atitudes 

já conhecia a maior parte das pessoas e, portanto, isso é um bom sintoma, quer 

dizer, é sinal que ele está a criar raízes.” 

P: “Outra coisa, ele tem, continua a ter necessidade de dizer que é família, e às 

vezes quando se fala de um primo em 28º lugar, “é meu primo!” (risos).” 



Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 1 Referência 

1.2. Estado Emocional: 1 Referência 

1.2.1. Filho 

1.2.1.1. Inquietação 

1.2.1.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Ele uma vez vira-se para mim assim “oh mãe, o que é que eu sou?”, “mas o 

que é que tu és o quê?”, ah e depois lá percebi que tinha vindo na sequência da 

conversa, “ah és adoptado”, “ai é isso, é isso” (risos), como quem diz, eu tenho que 

ser qualquer coisa, não é…” 

1.2.2. Pais: 1 Referência 

1.2.2.1. Inquietação 

1.2.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Ele uma vez vira-se para mim assim “oh mãe, o que é que eu sou?”, “mas o 

que é que tu és o quê?”, ah e depois lá percebi que tinha vindo na sequência da 

conversa, “ah és adoptado”, “ai é isso, é isso” (risos), como quem diz, eu tenho que 

ser qualquer coisa, não é…” 

1.3.Facilitadores 

1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança: 1 Referência 

M: “Ele uma vez vira-se para mim assim “oh mãe, o que é que eu sou?”, “mas o 

que é que tu és o quê?”, ah e depois lá percebi que tinha vindo na sequência da 

conversa, “ah és adoptado”, “ai é isso, é isso” (risos), como quem diz, eu tenho que 

ser qualquer coisa, não é…” 

1.5. Iniciativa dos Pais 

1.6.Reacção do Filho 

1.6.1. Negativa 

1.6.2. Positiva 

2. Não Revelação 



4.1.Motivos para a Não Revelação 

4.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

4.2. Motivação positiva para a revelação 

5. Revelação: 1 Referência 

4.1.Estado Emocional 

4.1.1. Filho 

4.1.1.1. Inquietação 

4.1.1.2. Tranquilidade:  

4.1.2. Pais 

4.1.2.1. Inquietação 

4.1.2.2. Tranquilidade 

4.2. Facilitadores 

4.2.1. Amigos Adoptados 

4.2.2. Irmão 

4.2.3. Cor da Pele 

4.3. Iniciativa da Criança: 1 Referência 

P: “Houve uma altura que sim porque ele teve que esclarecer muito bem isso. Uma 

vez disse-me claramente “eu andei na tua barriga” ou qualquer coisa assim, eu 

disse “não, não andaste na minha barriga”, e ele “então tenho que ir saber em que 

tipo de barriga é que eu andei” (risos), foi mais ou menos assim, porque no lar são 

só quase mulheres, os únicos homens que lá entram são o jardineiro, o canalizador, 

não sei quê, portanto ele nasceu ali com aquelas mães todas. Portanto, esse foi, 

digamos, o primeiro passo para ele. E depois foi aquela… foi um período bastante 

extenso de falar dos pais antigos, e os pais antigos e as histórias que ele criava… e 

de vez em quando diz, e uma vez falou do avô, que ia à pesca com o avô, e é muito 

provável que ele tenha ido, porque, portanto, ele é algarvio mesmo, e portanto é 

capaz de lhe ter acontecido.” 

4.4. Iniciativa dos Pais 

4.5.Momento da Revelação 

4.5.1. Gradual 

4.5.2. Único 

4.6.Reacção do Filho 

4.6.1. Negativa 



4.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso VI 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 51 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Engenheira  

 

Estado Civil: Solteira 

Número de Filhos: 1 (adoptivo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 4 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 3 Referências 

M: “Viu o quarto, gritou, adorou o quarto e não sei quê, andou pelos cantos da casa 

a investigar o que é que era e não sei quê, e pronto. No primeiro dia que ela ficou a 

dormir, estava com receio, dormiu bem, claro que teve que dormir agarrada a mim, 

que estava com receio, mas reagiu muito bem.”  

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual 

1.5. Imediata: 1 Referência 

M: “Ela veio a correr para mim e depois ficou com vergonha. Fugiu. E então eu 

estava para sair com ela no primeiro dia, ia com ela mais a Madre, a Irmã. Depois 

ela às tantas foi para um canto e disse “ah, eu só quero ir com a minha mãe”, e isso 

para mim foi muito importante, logo no primeiro dia não quis ir com mais ninguém, 

só quis ir com a mãe. E enquanto eles estavam “chama-me G., chama-me Gió”, por 

causa da dificuldade, e ela disse “não, chamo mãe”. E pronto, e facilitou imenso as 

coisas, ela própria é que facilitou, que eu estava com receio que ela pudesse ter 

aquela reacção, medo, receio… portanto era um mundo diferente para ela, mas não, 

ela aceitou muito facilmente. Estava com 5 anos.” 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 1 Referência 

M “As minhas expectativas foram superiores, foram tão boas que eu, sinceramente, 

não tenho nada… eu estava com tanto receio, pensei que ia ter uma série de 

problemas e não tive, e antes pelo contrário, tive uma… portanto, da parte dela, ela 

foi muito receptiva, a miúda, portanto não consigo imaginar assim nada. Cada 

criança é um caso, também.”  

2.1. Difícil 

2.2. Fácil: 1 Referência 

M: “As minhas expectativas foram superiores, foram tão boas que eu, sinceramente, 



não tenho nada… eu estava com tanto receio, pensei que ia ter uma série de 

problemas e não tive, e antes pelo contrário, tive uma… portanto, da parte dela, ela 

foi muito receptiva, a miúda, portanto não consigo imaginar assim nada. Cada 

criança é um caso, também.”  

2.3. Facilitadores de Adaptação: 1 Referência 

2.3.1. Características do Filho: 1 Referência 

M: “As minhas expectativas foram superiores, foram tão boas que eu, sinceramente, 

não tenho nada… eu estava com tanto receio, pensei que ia ter uma série de 

problemas e não tive, e antes pelo contrário, tive uma… portanto, da parte dela, ela 

foi muito receptiva, a miúda, portanto não consigo imaginar assim nada. Cada 

criança é um caso, também.”  

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 4 Referências 

M: “Foi contínuo e pronto, eu não sei, posso sentir que seja diferente mas, por 

exemplo, ela está sempre a perguntar-me “tu gostas muito de mim?”, está sempre 

todos os dias a perguntar “tu adoras-me”, “tu amas-me”, portanto ainda hoje faz 

essa pergunta como se quisesse afirmar que gosta muito de mim, por exemplo 

quando ela vai para a escola, quando eu a deixo, faz-me adeus e depois diz-me 

“adoro-te”, faz muito isso, portanto é contínuo.” 

M: “Sim, muito menos tempo para mim. Mas tento arranjar também, e às vezes, por 

exemplo, há vezes em que eu vou jantar fora ou fazer uma coisa e às vezes ela não 



vai porque são jantares de adulto, e ela fica assim com um ar preocupado e eu digo 

“olha, oh S., tu fazes as tuas festas de anos, são tudo crianças, tu não me queres lá. 

“Eu queria!” (risos).”  

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 6 Referências 

1.2.1.  Estado Emocional: 3 Referências 

1.2.2. Filho: 2 Referências 

1.2.2.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “Mas ela o pai não conheceu, o pai morreu logo, ela nem tem a noção de quem 

era o pai. A mãe é que tem uma ideia, e ela diz muito “a minha mãe não morreu, a 

minha mãe caiu da cama”, pronto, é isso, é a imagem que ela tem, a mãe caiu da 

cama. Depois nunca mais gosta de tocar no assunto, e depois acho que vinca muito 

“tu és minha mãe, tu és minha mãe”, como quem diz… sim mas pronto, eu já lhe 

expliquei que a mãe dela a gerou, mas eu sou a outra mãe, do coração. Mas ela há 

dias, no Dia da Mãe, fez-me uma canção e fez o gesto da barriga e apontou para 

mim, e eu fico assim um bocadinho… e eu acho que não, que da maneira que ela 

disse, estava na cabeça dela que eu a tinha gerado, “quando tu tinhas a barriga, não 

é?”, pronto, e uma pessoa também não quer também que ela corte, mas… pronto, 

mas ela sabe, não tem nada… e acho que está bem arrumado, pronto, que ela tem é 

medo que eu não goste dela.” 

1.2.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Foi assim a única dificuldade que eu notei, pronto depois havia algumas coisas 

que ela às vezes tinha porque, por exemplo, ela achava que aquilo era um tempo de 

férias, era o paraíso, e como não tem regras às vezes, depois uma pessoa dizia ou 

ficava assim com um ar, quando lhe chamavam a atenção ela pensava que eu não 

gostava dela, que eu estava a ralhar porque… porque ela achava que ia ser tudo 

fácil, tudo sim, sim. E então foi mais isso, mas depois não, agora já faz, quando às 

vezes eu digo qualquer coisa e ela às vezes até pergunta “estás a dizer isso porque 



és minha mãe, não é, porque queres o meu bem” (risos). Pronto, mas de resto ela 

reagiu muito bem, reagiu muito bem. Até porque ela era uma criança que… pronto, 

não sofreu maus tratos, foi sempre querida, pronto teve a infelicidade de perder os 

dois pais, mas é uma criança que foi sempre amada portanto nunca houve uma… 

porque às vezes na adopção as crianças ficam, vê-se, com o pé atrás, “será que 

também vão gostar de mim?”, não, como ela foi sempre querida… e até é uma 

criança amorosa, gosta muito de beijinhos, está sempre a dar beijinhos, e às sou eu 

que digo “dá-me espaço” (risos), mas pronto, no resto não senti assim, acho que tem 

aquelas dificuldades das crianças normais, faz às vezes aquelas coisas…” 

1.2.3. Pais: 1 Referência 

1.2.3.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “Tanto mais que há dias ela foi a uma festa e eu trazia duas miúdas comigo no 

carro e ouvia falar “eu nasci na maternidade não sei quê” e ela, “oh mãe, em que 

maternidade eu nasci?”, eu por acaso sei, foi na Maternidade Alfredo da Costa. 

“Com quantos quilos eu nasci?”, “eu era única?”, tipo, como quem diz “eu 

também…” é que ela queria-se comparar com as outras, então achei, fiquei… 

incomodada não, mas achei piada porque ela perguntou-me. Pronto, eu não menti, é 

verdade, só que é que omite-se, eu tento omitir não sei, se surgir o problema, tudo 

bem, mas não… de maneira que, já como ela não quer falar também não sou eu que 

tento, deixo as coisas correrem, porque acho que as crianças às vezes são 

complicadas.” 

1.2.3.2. Tranquilidade 

1.3. Facilitadores 

1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança: 3 Referências 

M: “Não, quer dizer, ela houve uma vez que disse-me “a outra minha mãe”, já uma 

vez falou, mas pronto, mas ela também… eu acho que ela tenta apagar o passado, 

tenta esquecer.” 

M: “Mas ela o pai não conheceu, o pai morreu logo, ela nem tem a noção de quem 

era o pai. A mãe é que tem uma ideia, e ela diz muito “a minha mãe não morreu, a 



minha mãe caiu da cama”, pronto, é isso, é a imagem que ela tem, a mãe caiu da 

cama. Depois nunca mais gosta de tocar no assunto, e depois acho que vinca muito 

“tu és minha mãe, tu és minha mãe”, como quem diz… sim mas pronto, eu já lhe 

expliquei que a mãe dela a gerou, mas eu sou a outra mãe, do coração. Mas ela há 

dias, no Dia da Mãe, fez-me uma canção e fez o gesto da barriga e apontou para 

mim, e eu fico assim um bocadinho… e eu acho que não, que da maneira que ela 

disse, estava na cabeça dela que eu a tinha gerado, “quando tu tinhas a barriga, não 

é?”, pronto, e uma pessoa também não quer também que ela corte, mas… pronto, 

mas ela sabe, não tem nada… e acho que está bem arrumado, pronto, que ela tem é 

medo que eu não goste dela.” 

1.5. Iniciativa dos Pais 

1.6.Reacção do Filho: 2 Referências 

1.6.1. Negativa: 1 Referência 

M: “Porque eu também não, portanto, não minto, mas também se não me 

perguntarem também não exponho o problema, naturalmente, se vier ao de cima, 

claro, mas não estou constantemente a justificar, portanto justifico, “ela é minha 

filha”, pronto. E é, não é, neste momento. Mas não, tipo, não falo no passado, até 

porque a miúda sente-se muito incomodada com isso.”  

1.6.2. Positiva: 1 Referência 

M: “Estava à espera, porque as assistentes sociais preveniram-me muito daquela 

reacção quando ela chegasse, por exemplo, um certo dia e dizer “tu não és minha 

mãe! Tu não tens…”… estava à espera disso. Para já, até agora, nunca senti. E a 

reacção de ela achar que o facto de eu não ser a mãe biológica pudesse notar a 

diferença em relação aos outros miúdos, não. Não sinto.” 

2. Não Revelação 

5.1.Motivos para a Não Revelação 

5.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

5.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação 

3.1.Estado Emocional 

3.1.1. Filho 



3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso VII 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 37 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Médica 

 

Pai adoptante 

Idade: 36 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Engenheiro Mecânico 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (biológico) e 1 (adoptivo) 

Idades: 4 e 8 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 5 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 3 Referências 

P: “Não havia absolutamente sentido nenhum, por uma razão muito simples, quer 

dizer, ao fim de muito pouco tempo a relação que já se tinha construído… se pudesse 

voltar atrás seria uma violência para nós mas seria devastador para a criança. Eu já 

não me imaginava…”  

P: “Depois começou a ficar mas só depois de ganhar confiança. Mas também 

ganhou rapidamente.” 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 4 Referências 

P: “Ao fim de semana ele chegava à porta do quarto, porque ele no princípio não 

entrava no quarto, tinha vergonha, e começava a pedir papa.” 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 11 Referências 

2.1. Difícil: 1 Referência 

M: “Eu sinto que nós somos privilegiados, tivemos sorte mas de facto eu sinto que 

há muita coisa… mesmo a fase em que a pessoa tem que a interagir com aquela 

criança, há muita coisa que puxa para nós, pelo cansaço, por tudo…” 

P: “É assim, nós gostamos muito de conversar e ainda às vezes ouvimos o J. “agora 

parem de conversar”, quando uma pessoa tem o tempo todo para conversar, pode 

demorar mais tempo, pode ter uma birra pelo meio… e parece até que quando o 

tempo é mais curto temos que ter mais objectivos, e essa adaptação eu senti-a, de 

facto, mas pronto…” 

2.2. Fácil: 2 Referências 

M: “Posso tentar dizer, em termos da parte da adopção, apesar da relação se ter 

estabelecido muito rapidamente e muito bem, foi muito natural, não tive que me 

preocupar. O J. esteve numa família de acolhimento e a figura de mãe, a quem ele 



chamava mãe era a senhora da família em que ele estava, era a referência que ele 

tinha.” 

2.3. Facilitadores de Adaptação: 4 Referências 

2.3.1. Características do Filho: 1 Referência 

P: “Sabes que eu nessas coisas sou um bocadinho mais bruto... nessas coisas e 

noutras. Aliás houve uma reunião no Serviço de Adopções em que apresentaram o 

serviço como um todo e por que é que o serviço trabalhava daquela maneira e nós 

estamos inscritos para o nosso 3º filho que era para ser o 2º mas depois nasceu a 

Nônô, e pediram-nos para partilhar experiência porque já adoptamos e eu disse uma 

coisa que me ocorreu naquele momento e que para mim é uma grande verdade: eu 

tenho 2 filhos adoptivos, 1 por acaso também é meu filho biológico, é um mero acaso 

porque eu já nem pensava em ter um filho biológico e aconteceu e ainda bem porque 

gosto muito da minha filha mas a diferença é essa, em termos de processo é em tudo 

semelhante. A dificuldade, era a dificuldade que senti quando ela nasceu, era uma 

sujeita que eu não conhecia de lado nenhum (risos) e tinha tido o desplante, ao 

contrário do João muito mais simpático para mim, de só se rir para mim quando já 

se ria praticamente para tudo. (risos)” 

2.3.2. Família de Origem: 3 Referências 

M: “Eu acho que nós como família, como casal foi muito importante, era um desejo 

que nós tínhamos, era uma decisão que tomámos e acontecesse o que acontecesse 

estávamos com aquele objectivo e depois penso que também todo o nosso suporte 

familiar, acho que foi muito importante porque era uma questão em que nos 

apoiavam e toda a gente gostava muito do J. e acho que isso ajudou sem duvida. 

Depois também ele foi adoptado em Maio e em Setembro começou a escola, em 

Benfica, e mesmo o ambiente da escola é uma escola que nós gostamos muito e que 

acho que lhe fez muito bem e tem feito porque ele ainda continua lá mas acho que foi 

essencialmente isso.” 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social: 3 Referências 

P: “Para mim o que me agradou muito foi a nossa partilha da parentalidade que é 

comum a tudo resto da nossa vida mas para mim o que mais me ajudou foste tu…e 

por outro lado também todo o nosso suporte familiar e de relações de amizade mais 



próxima que realmente nos foram ajudando, dizendo as coisas que achavam porque 

há pessoas que realmente estão muito próximas a muito presentes e que nos foram 

apoiando.” 

2.4. Gradual: 4 Referências 

M: “Eu assustador… eu quando penso nessa parte de facto eu acho que nós também 

tivemos sorte porque as coisas foram fluindo naturalmente, não houve nada que eu 

me recorde que me tenha… Ele era uma criança bem-disposta.” 

M: “Durante primeiros meses, portanto, foi um bocadinho o acertar do que eram as 

nossas prioridades, o que é que fazemos ou não fazemos, o grupo de jovens, depois 

eu comecei a ficar com ele em casa e depois trocávamos, já havia muita coisa que 

não fazíamos em conjunto e os primeiros tempos, eu lembro-me que foram 

cansativos. Começámos a sentir que tínhamos o tempo todo morto e agora tínhamos 

que dividir o tempo.” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 5 Referências 

P: “Não havia absolutamente sentido nenhum, por uma razão muito simples, quer 

dizer, ao fim de muito pouco tempo a relação que já se tinha construído… se pudesse 

voltar atrás seria uma violência para nós mas seria devastador para a criança. Eu já 

não me imaginava…” 

M: “Eu sinto que nós somos privilegiados, tivemos sorte mas de facto eu sinto que 

há muita coisa… mesmo a fase em que a pessoa tem que a interagir com aquela 

criança, há muita coisa que puxa para nós, pelo cansaço, por tudo…” 

 

 

 

 



Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 4 Referências 

1.2. Estado Emocional: 3 Referências 

1.2.1. Filho 

1.2.1.1. Inquietação 

1.2.1.2. Tranquilidade 

1.2.2. Pais: 3 Referências 

1.2.2.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “E também temos alguns amigos que já adoptaram, três ou quatro casais, e que 

a gente vai falando, não muito organizado nem esquematizado mas quando havia 

alguma coisa perguntávamos: “Então e agora o que é que digo a x?” Por exemplo, 

quando eu fiquei grávida um dia o J. chegou e disse: “Eu nasci da tua barriga” 

aquilo não foi uma pergunta foi uma afirmação e eu não lhe respondi nada porque 

ele não estava a perguntar e nós já tínhamos falado outras vezes sobre isso e aí 

soube bem pegar no telefone e perguntar: “Olha passou-se isto e agora?”.” 

 

1.2.2.2. Tranquilidade: 2 Referências 

M: “Sim mas cada vez mais espaçadas e aí achamos que devíamos perguntar à 

Equipa da Adopções que achavam e aí sentimo-nos um bocadinho 

desacompanhados. Por acaso tudo correu bem porque conheço outros casos em que 

houve alguns problemas e que tiveram dificuldades em termos de acompanhamento, 

mesmo acompanhamento psicológico. Agora em termos de relação mãe e filho, pelo 

facto de ele ser adoptado nunca senti, e como tenho outra filha dá para comparar, 

grandes diferenças. Mesmo para ter uma noção, hoje expliquei-lhes antes de 

virmos, que iam para casa da avó e que depois íamos lá todos jantar e perguntei-

lhes se sabiam onde íamos, e eu falo muitas vezes na “casa dos bebés”, e disse-lhes 

que vínhamos falar com umas senhoras da “casa dos bebés” para eles perceberem. 

E até perguntaram: “ então e já trazes o mano?” e eu respondi-lhes que não. E hoje 

o João até me perguntou se adoptar era comprar um bebé, se o tinha comprado. 

Nunca senti nestas conversas em que lhe explico as origens dele, não me incomoda 

e não sinto diferença.” 

1.3. Facilitadores 



1.3.1. Amigos Adoptados 

1.3.2. Irmão 

1.4. Iniciativa da Criança: 4 Referências 

M: “Achei piada porque ele hoje perguntava-me no carro “ó mãe, adoptar é 

comprar um bebé? Tu compraste-me?”. Pronto, ele vai perguntando. Nunca senti 

que, mesmo nessa conversa e a explicar as origens dele…” 

1.5.Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

M: “Ele diz “pronto, então eu estava na casa dos bebés e vocês foram-me lá buscar 

e agora sou vosso filho para frente”, que era o que nós lhe dizíamos, nós fomos 

buscar-te, as senhoras da casa dos bebés foram procurar um pai e uma mãe para ti 

encontraram-nos a nós, nós quisemos logo ser teus pais, eras mesmo o filho que nós 

queríamos ter, e agora és nosso filho para sempre. Daí ele reformular “e agora sou 

vosso filho para sempre”.” 

1.6.Reacção do Filho 

1.6.1. Negativa 

1.6.2. Positiva 

2. Não Revelação 

3.7.Motivos para a Não Revelação 

3.7.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

3.8. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação: 2 Referências 

3.1.Estado Emocional: 1 Referência 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais: 1 Referência 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Sim mas cada vez mais espaçadas e aí achamos que devíamos perguntar à 

Equipa da Adopções que achavam e aí sentimo-nos um bocadinho 

desacompanhados. Por acaso tudo correu bem porque conheço outros casos em que 

houve alguns problemas e que tiveram dificuldades em termos de acompanhamento, 



mesmo acompanhamento psicológico. Agora em termos de relação mãe e filho, pelo 

facto de ele ser adoptado nunca senti, e como tenho outra filha dá para comparar, 

grandes diferenças. Mesmo para ter uma noção, hoje expliquei-lhes antes de virmos, 

que iam para casa da avó e que depois íamos lá todos jantar e perguntei-lhes se 

sabiam onde íamos, e eu falo muitas vezes na “casa dos bebés”, e disse-lhes que 

vínhamos falar com umas senhoras da “casa dos bebés” para eles perceberem. E 

até perguntaram: “ então e já trazes o mano?” e eu respondi-lhes que não. E hoje o 

João até me perguntou se adoptar era comprar um bebé, se o tinha comprado. 

Nunca senti nestas conversas em que lhe explico as origens dele, não me incomoda e 

não sinto diferença.” 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança: 1 Referência 

M: “Nessa altura em que ele disse que “ah eu nasci da tua barriga”, eu expliquei-

lhe que nasceu da barriga de uma senhora, que gostava muito dele mas que não 

podia tratar dele, e então procurou-se uma família que pudesse tratar dele.” 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho: 1 Referência 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva: 1 Referência 

M: “Ele diz “pronto, então eu estava na casa dos bebés e vocês foram-me lá buscar 

e agora sou vosso filho para frente”, que era o que nós lhe dizíamos, nós fomos 

buscar-te, as senhoras da casa dos bebés foram procurar um pai e uma mãe para ti 

encontraram-nos a nós, nós quisemos logo ser teus pais, eras mesmo o filho que nós 

queríamos ter, e agora és nosso filho para sempre. Daí ele reformular “e agora sou 

vosso filho para sempre”.” 

 



Caso VIII 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 42 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Professora 

 

Pai adoptante 

Idade: 45 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Engenheiro  

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo) 

Idades: 6 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 7 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 3 Referências 

P: “Foi mais ali nos primeiros dias porque ele depois passado algum tempo, e 

quando digo algum tempo… em menos de um mês, eu acho que ele já se sentia como 

se tivesse vivido aqui a vida toda. E nós também. (…) A relação estabelece-se logo 

muito rapidamente.” 

P: “O que eu acho é que isso, pronto, aconteceu tão logo, ao fim… eu acho, se 

calhar nem ao fim de uma semana, eu acho que ele já sentia isto como sendo a casa 

dele de sempre…” 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 4 Referências 

P: “Ficámos com aquela percepção naquele primeiro dia que a coisa ia ser um 

bocado complicada porque… ganhar a confiança foi… mas foi assim primeiras 

horas, porque depois ao fim de um… depois aquilo começou gradualmente a evoluir 

positivamente.” 

M: “Sim, e durante uma semana, que é outra memória que eu tenho muito viva, não 

queria sair à rua, tinha medo de voltar. Ele durante uma semana era um castigo. Um 

dia fui quase a arrastá-lo até ali ao parque de diversões na primeira semana, porque 

ele não queria ir, só se calou quando voltou (…) pronto, mas depois a confiança foi-

se construindo, claro, tem a ver com uma questão de…” 

1.5.Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 8 Referências 

2.1. Difícil 

2.2. Fácil: 5 Referências 

P: “Foi mais ali nos primeiros dias porque ele depois passado algum tempo, e 

quando digo algum tempo… em menos de um mês, eu acho que ele já se sentia como 

se tivesse vivido aqui a vida toda. E nós também. (…) A relação estabelece-se logo 



muito rapidamente.” 

M: “Agora lembrei-me de um receio que nós tínhamos, isto depois até é difícil 

lembrarmo-nos do antes, que era o facto de ele, de termos, nós, aquele limite etário 

dos 3 anos, achávamos que a partir dos 3 anos era uma coisa muito… trazia uma 

carga já, aqueles mitos todos, e o N. realmente estava a um mês de fazer 3 anos 

quando veio, e é uma criança excepcional, era… portanto a adaptação e a 

integração traziam carga absolutamente negativa como nós imaginámos, que a 

criança até aos não sei quantos anos vai reflectir em demasia as vivências e as 

pessoas querem sempre um bebé, precisamente para ser um livro em branco, e não… 

e esse mito desfez-se completamente com o N., aquela ideia que nós tínhamos…”  

2.3. Facilitadores de Adaptação: 3 Referências 

2.3.1. Características do Filho: 3 Referências 

P: “Também tivemos sorte de ele não ser um miúdo difícil, não é… (…) Mas temos 

sorte de ele ser um miúdo… realmente não é assim um miúdo complicado, não é 

aquilo que se pode chamar uma criança difícil ou uma criança problemática. Tem lá 

as suas coisinhas, mas…” 

M: “Não, mas por acaso alguém me disse isso há pouco tempo, eu acho que foi a 

minha sogra, “Ah, vocês tiveram mesmo sorte”, eu na altura lembro-me de pensar 

“também não foi só sorte, também temos algum mérito, não é, porque já são três 

anos e as coisas… As pessoas reconhecem que ele está bem, que é uma criança feliz 

e equilibrada… e educada, claro.” 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 



3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 5 Referências 

P: “O que eu acho é que isso, pronto, aconteceu tão logo, ao fim… eu acho, se 

calhar nem ao  fim de uma semana, eu acho que ele já sentia isto como sendo a casa 

dele de sempre…” 

M: “Mas não hesitámos nem… apesar disto tudo, sentimos sempre que era ele. 

Apesar de não ser o filme que todos imaginamos, que a criança está ali à espera, e 

no caso dele não estava, ele era tão pequenino, coitadinho, era aquela a única vida 

que conhecia, e ele percebia perfeitamente que estava a acontecer uma 

transformação grande… e ele tem muita… pronto, uma personalidade forte e estava 

mesmo desconfiado de tudo aquilo, tinha aquela expressão e aquela maneira de ser. 

Ele engraçou logo mais com o pai. A sério, porque é uma questão, eu presumo, 

figuras femininas, tinha muitas no lar, e era uma criança que estava na instituição 

desde bebé, desde os dois meses, portanto não tinha outras referências… e a figura 

do pai foi logo assim muito rápida.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 3 Referências 

1.1. Estado Emocional: 1 Referência 

1.1.1. Filho: 1 Referência 

1.1.1.1.Inquietação 

1.1.1.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Não, eu às vezes falo com a minha prima, eu falo muito com a minha prima, que 

é… portanto, esta M. é filha biológica da minha prima, por isso é que eu digo que 

ela é prima dele também como os outros primos mais direitos, e ela tem um filho, o 

M., que é mais velho que a M. e que é adoptado, portanto a M. é biológica e o M.… 

e às vezes ocorrem coisas, ou quando o N. se Lembra de dizer qualquer coisa… 

conversamos, mas é muito mais na tentativa de comparar com a M., que está na 



mesma fase e diz as mesmas coisas, do que… porque eu até acho que a minha prima, 

por exemplo, do ponto de vista, da perspectiva da adopção até tem mais dificuldades 

do que eu, porque nós sempre falámos com o N. concretamente sobre a história dele, 

e ele gosta imenso da história dele, às vezes é ele que pede “ah, mãe, conta lá outra 

vez, como é que era” ou “como é que foi quando foram”, ou… ele gosta dessa 

história, deve ser como as outras crianças, gostam de ouvir a história do nascimento 

e… Embora no princípio não, não quisesse falar sobre o assunto, aqueles tais meses 

do início em que ele tinha as coisas muito… ainda estava a tentar arrumar tudo e ele 

logo no princípio até… depois quando começou a querer conversar até era ele que 

arrumava, dizia “pois, eu estava noutra escola, não era?”, depois veio para aqui, 

veio para casa, também tivemos a preocupação de não o deixar pensar que tínhamos 

sido nós a deixá-lo lá, não é, que havia uma diferença, que tinha estado 

efectivamente na barriga de alguém, que depois não tinha conseguido tratar dele… 

Gosta de ouvir essas histórias, “pois, não sabia fazer as coisas”, “pois, não sabia 

ou não conseguia e depois ficaste lá na casa dos meninos, e depois como precisavas 

de um pai ou de uma mãe…”. Nós por acaso esta semana, agora, tivemos uma 

situação de uma amiga que é família de família amiga, e ela esteve com a criança, o 

N. conheceu a outra criança e até vieram cá jantar no Sábado, porque o D., que é a 

outra criança, pediu-me, numa altura em que estivemos a brincar noutro fim de 

semana se podia vir cá a casa… e a dada altura, a meio do jantar, enquanto eles 

estavam aqui a conversar, aí é que eu fiquei… o N. diz assim ao D. “mas tu não tens 

pai?”, porque ele acha que todas as histórias acabam bem, ou seja, como a dele…” 

1.1.2. Pais 

1.1.2.1. Inquietação 

1.1.2.2. Tranquilidade 

1.2. Facilitadores 

1.2.1. Amigos Adoptados 

1.2.2. Irmão 

1.3. Iniciativa da Criança: 2 Referências 

M: “Mas eu disse-te que ele já me perguntou há dias quando voltou, “ah, mãe, conta 

lá outra vez”, e voltámos àquela história, ele ainda não sabia, e de repente ocorreu-

lhe, disse-me assim, “mas ela já morreu?”… lembrou-se! Foi a primeira vez que… 

lembras-te? E eu disse-lhe “já”, e soubemos por acaso, não é que tenhamos 



continuado a acompanhar o processo, foi um acaso. (…) Não foi mesmo por termos 

procurado alguma informação adicional.” 

1.4. Iniciativa dos Pais: 2 Referências 

M: “Não, eu às vezes falo com a minha prima, eu falo muito com a minha prima, que 

é… portanto, esta M. é filha biológica da minha prima, por isso é que eu digo que 

ela é prima dele também como os outros primos mais direitos, e ela tem um filho, o 

M., que é mais velho que a M. e que é adoptado, portanto a M. é biológica e o M.… 

e às vezes ocorrem coisas, ou quando o N.se Lembra de dizer qualquer coisa… 

conversamos, mas é muito mais na tentativa de comparar com a M., que está na 

mesma fase e diz as mesmas coisas, do que… porque eu até acho que a minha prima, 

por exemplo, do ponto de vista, da perspectiva da adopção até tem mais dificuldades 

do que eu, porque nós sempre falámos com o N. concretamente sobre a história dele, 

e ele gosta imenso da história dele, às vezes é ele que pede “ah, mãe, conta lá outra 

vez, como é que era” ou “como é que foi quando foram”, ou… ele gosta dessa 

história, deve ser como as outras crianças, gostam de ouvir a história do nascimento 

e… Embora no princípio não, não quisesse falar sobre o assunto, aqueles tais meses 

do início em que ele tinha as coisas muito… ainda estava a tentar arrumar tudo  e 

ele logo no princípio até… depois quando começou a querer conversar até era ele 

que arrumava, dizia “pois, eu estava noutra escola, não era?”, depois veio para 

aqui, veio para casa, também tivemos a preocupação de não o deixar pensar que 

tínhamos sido nós a deixá-lo lá, não é, que havia uma diferença, que tinha estado 

efectivamente na barriga de alguém, que depois não tinha conseguido tratar dele… 

Gosta de ouvir essas histórias, “pois, não sabia fazer as coisas”, “pois, não sabia 

ou não conseguia e depois ficaste lá na casa dos meninos, e depois como precisavas 

de um pai ou de uma mãe…”. Nós por acaso esta semana, agora, tivemos uma 

situação de uma amiga que é família de família amiga, e ela esteve com a criança, o 

N. conheceu a outra criança e até vieram cá jantar no Sábado, porque o D., que é a 

outra criança, pediu-me, numa altura em que estivemos a brincar noutro fim de 

semana se podia vir cá a casa… e a dada altura, a meio do jantar, enquanto eles 

estavam aqui a conversar, aí é que eu fiquei… o N. diz assim ao D. “mas tu não tens 

pai?”, porque ele acha que todas as histórias acabam bem, ou seja, como a dele…” 

1.5.Reacção do Filho 



1.5.1. Negativa 

1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação 

2.1.Motivos para a Não Revelação 

2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação: 2 Referências 

3.1.Estado Emocional: 1 Referência 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais: 1 Referência 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Não, eu às vezes falo com a minha prima, eu falo muito com a minha prima, que 

é… portanto, esta M. é filha biológica da minha prima, por isso é que eu digo que 

ela é prima dele também como os outros primos mais direitos, e ela tem um filho, o 

M., que é mais velho que a M. e que é adoptado, portanto a M. é biológica e o M.… 

e às vezes ocorrem coisas, ou quando o N.se Lembra de dizer qualquer coisa… 

conversamos, mas é muito mais na tentativa de comparar com a M., que está na 

mesma fase e diz as mesmas coisas, do que… porque eu até acho que a minha prima, 

por exemplo, do ponto de vista, da perspectiva da adopção até tem mais dificuldades 

do que eu, porque nós sempre falámos com o N. concretamente sobre a história dele, 

e ele gosta imenso da história dele, às vezes é ele que pede “ah, mãe, conta lá outra 

vez, como é que era” ou “como é que foi quando foram”, ou… ele gosta dessa 

história, deve ser como as outras crianças, gostam de ouvir a história do nascimento 

e… Embora no princípio não, não quisesse falar sobre o assunto, aqueles tais meses 

do início em que ele tinha as coisas muito… ainda estava a tentar arrumar tudo  e 

ele logo no princípio até… depois quando começou a querer conversar até era ele 

que arrumava, dizia “pois, eu estava noutra escola, não era?”, depois veio para 

aqui, veio para casa, também tivemos a preocupação de não o deixar pensar que 

tínhamos sido nós a deixá-lo lá, não é, que havia uma diferença, que tinha estado 

efectivamente na barriga de alguém, que depois não tinha conseguido tratar dele… 



Gosta de ouvir essas histórias, “pois, não sabia fazer as coisas”, “pois, não sabia 

ou não conseguia e depois ficaste lá na casa dos meninos, e depois como precisavas 

de um pai ou de uma mãe…”. Nós por acaso esta semana, agora, tivemos uma 

situação de uma amiga que é família de família amiga, e ela esteve com a criança, o 

N. conheceu a outra criança e até vieram cá jantar no Sábado, porque o D., que é a 

outra criança, pediu-me, numa altura em que estivemos a brincar noutro fim de 

semana se podia vir cá a casa… e a dada altura, a meio do jantar, enquanto eles 

estavam aqui a conversar, aí é que eu fiquei… o N. diz assim ao D. “mas tu não tens 

pai?”, porque ele acha que todas as histórias acabam bem, ou seja, como a dele…” 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança: 2 Referências 

M: “Mas eu disse-te que ele já me perguntou há dias quando voltou, “ah, mãe, conta 

lá outra vez”, e voltámos àquela história, ele ainda não sabia, e de repente ocorreu-

lhe, disse-me assim, “mas ela já morreu?”… lembrou-se! Foi a primeira vez que… 

lembras-te? E eu disse-lhe “já”, e soubemos por acaso, não é que tenhamos 

continuado a acompanhar o processo, foi um acaso. (…) Não foi mesmo por termos 

procurado alguma informação adicional.” 

3.4.Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

M: “Pois, ele… houve uma primeira fase, sei lá, aí nos primeiros… primeiro ano, 

que não era uma conversa que lhe agradasse, não queria que espalhasse muito, mas 

depois passou, começámos, fomos sempre conversando sempre que se… não 

forçando também, sempre que havia uma oportunidade. “ 

3.5.Momento da Revelação: 1 Referência 

3.5.1. Gradual: 1 Referência 

M: “Pois, ele… houve uma primeira fase, sei lá, aí nos primeiros… primeiro ano, 

que não era uma conversa que lhe agradasse, não queria que espalhasse muito, mas 

depois passou, começámos, fomos sempre conversando sempre que se… não 

forçando também, sempre que havia uma oportunidade.”  



3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho: 3 Referências 

3.6.1. Negativa: 1 Referência 

M: “Pois, ele… houve uma primeira fase, sei lá, aí nos primeiros… primeiro ano, 

que não era uma conversa que lhe agradasse, não queria que espalhasse muito, mas 

depois passou, começámos, fomos sempre conversando sempre que se… não 

forçando também, sempre que havia uma oportunidade.” 

3.6.2. Positiva: 2 Referências 

M: “Não, eu às vezes falo com a minha prima, eu falo muito com a minha prima, que 

é… portanto, esta M. é filha biológica da minha prima, por isso é que eu digo que 

ela é prima dele também como os outros primos mais direitos, e ela tem um filho, o 

M., que é mais velho que a M. e que é adoptado, portanto a M. é biológica e o M.… 

e às vezes ocorrem coisas, ou quando o N.se Lembra de dizer qualquer coisa… 

conversamos, mas é muito mais na tentativa de comparar com a M., que está na 

mesma fase e diz as mesmas coisas, do que… porque eu até acho que a minha prima, 

por exemplo, do ponto de vista, da perspectiva da adopção até tem mais dificuldades 

do que eu, porque nós sempre falámos com o N. concretamente sobre a história dele, 

e ele gosta imenso da história dele, às vezes é ele que pede “ah, mãe, conta lá outra 

vez, como é que era” ou “como é que foi quando foram”, ou… ele gosta dessa 

história, deve ser como as outras crianças, gostam de ouvir a história do nascimento 

e… Embora no princípio não, não quisesse falar sobre o assunto, aqueles tais meses 

do início em que ele tinha as coisas muito… ainda estava a tentar arrumar tudo e ele 

logo no princípio até… depois quando começou a querer conversar até era ele que 

arrumava, dizia “pois, eu estava noutra escola, não era?”, depois veio para aqui, 

veio para casa, também tivemos a preocupação de não o deixar pensar que tínhamos 

sido nós a deixá-lo lá, não é, que havia uma diferença, que tinha estado 

efectivamente na barriga de alguém, que depois não tinha conseguido tratar dele… 

Gosta de ouvir essas histórias, “pois, não sabia fazer as coisas”, “pois, não sabia 

ou não conseguia e depois ficaste lá na casa dos meninos, e depois como precisavas 

de um pai ou de uma mãe…”. Nós por acaso esta semana, agora, tivemos uma 

situação de uma amiga que é família de família amiga, e ela esteve com a criança, o 

N. conheceu a outra criança e até vieram cá jantar no Sábado, porque o D., que é a 



outra criança, pediu-me, numa altura em que estivemos a brincar noutro fim de 

semana se podia vir cá a casa… e a dada -altura, a meio do jantar, enquanto eles 

estavam aqui a conversar, aí é que eu fiquei… o N. diz assim ao D. “mas tu não tens 

pai?”, porque ele acha que todas as histórias acabam bem, ou seja, como a dele…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso IX 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 55 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: ------------- 

 

Pai adoptante 

Idade: 52 anos 

Escolaridade: Frequência Universitária 

Profissão: Jornalista 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 2 (adoptivos) e 1 (da parte do pai) 

Idades: 6, 10 e 24 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 11 Referências 

1.1. Difícil: 1 Referência 

P: “Não, acho que fazia muito bem ideia, quer dizer, não tem é uma análise daquilo 

que ela própria faz, mas tem muito bem ideia, deixa cá ver se estes são mesmo os 

meus pais ou não, ou se eu estou à solta, já saí da instituição onde vivia, não é, já saí 

da casa onde vivia… deixa cá ver se eu estou sozinha, se eu sou independente, ou se 

estes tipos são mesmo os meus pais e são eles que mandam em mim. E portanto, é 

preciso dizer… vincar isso.” 

1.2. Fácil: 9 Referências 

P: “A adaptação foi muito… foi muito fácil. Do lado dela foi muito fácil.” 

P: “Mas a adaptação da T., acho que foi muito rápida…” 

M: “Não houve nenhum problema de adaptação, e todas as pessoas, não, mas as 

pessoas acharam… as pessoas que o viram no início e que o viram um mês ou um 

mês e meio depois acharam que era outra pessoa. Quer dizer, a coisa foi muito 

rápida também. Sorria… E ele quase não falava quando chegou, só dizia três 

palavras.” 

P: “Ele era um bocadinho triste, era um bocadinho triste, e passado pouco tempo 

isso mudou.” 

M: “Essa evolução foi muito rápida, o menino introvertido rapidamente voltou a 

falar… a estar bem, sei que ele está bem com ele próprio.” 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 1 Referência 

M: “Mas foi preciso, para mim pelo menos foi preciso, depois… houve uma altura 

em que fomos de férias esse mês de Agosto, porque a T. chegou em Fevereiro, não é, 

e em Agosto fomos os três, e acho que foi o primeiro momento que tivemos os três 

sem ter que trabalhar, ao pé do mar, etc., e aí as coisas… tudo se solidificou, 

consolidou muito. Mas demorou assim uns meses, não é, era uma… e ela era uma 

menina que… e continua a ser, é uma menina que pode ficar muito triste de repente 



e não sei quê, e era uma dificuldade em lidar com essa tristeza que nós não 

sabíamos, claro, não sabíamos de onde é que vinha, mas… a pessoa pode 

reconfortar mas não pode fazer muito mais… Bom, mas sempre falando abertamente 

da adopção, ela lembra-se ainda, a T. foi… nunca se esqueceu dessas coisas.” 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 11 Referências 

2.1. Difícil: 5 Referências 

M: “Para mim, ficou gravado que… pode ficar gravado se calhar para qualquer 

pessoa que tenha um filho, que a minha condição de repente mudou. Era uma 

pessoa… nós éramos… fazíamos o que nos apetecia, e de repente deixámos de poder 

fazer o que nos apetecia. E eu tive alguma dificuldade em ultrapassar isso… acho 

que foi uma adaptação que foi difícil, suponho eu, para todos, não é, apesar de o 

meu marido já ter um filho biológico, porque esse filho biológico não vivia connosco 

e já era mais crescido. Não sei a idade que tinha ele já na altura. Portanto foi uma 

coisa de muito… muito medo, mas por um lado, não tanto que a T. não gostasse de 

nós, mas para mim era o não conseguir gostar dela, era mais isso, porque foi… ela 

tinha 4 anos e as primeiras semanas foram difíceis. Em termos… para ela, de 

adaptação, e para nós. Também para ela, ela fez uma… acho que fez a maior birra 

da vida, três semanas depois. Mas uma coisa assim de… uma fera. Aparentemente 

isso acontece, disseram-nos depois que não tinham dito para não nos assustar 

(risos).” 

P: “Mas portanto, no caso do W. acho que foi isso um bocadinho, era um bocadinho, 

e ainda que… as pessoas podem não dizer isso mas de alguma maneira a T., acho 

que não era uma traição ao M., mas de alguma maneira o W. era uma… era um 

bocadinho uma traição ao M.. Portanto acho que… foi mais difícil.” 

M: “Eu estava muito, muito… quando chegou a T., as primeiras semanas, as 

primeiras não, foi depois, quando voltei ao trabalho estava muito mal, e fui falar 

com a psicóloga da Santa Casa, que me disse que se eu tivesse qualquer problema 

fosse falar com ela. Então fui-lhe contar que eu estava mesmo com um problema, 

estava deprimida, tinha uma depressão pós-parto, basicamente…”  



2.2. Fácil: 3 Referências 

M: “Nós o W., quando ele chegou, fomos logo de férias, o que ajuda bastante, fomos 

logo de férias, era Verão, foi em Julho e não sei quê. E eu acho que com o W. não 

houve aqueles “solavancos”, porque já estávamos habituados, era mais um dentro 

de uma rotina. A questão da rotina é uma questão muito importante na vida 

material, de organização material das coisas, não é, e com o W. não mudou… não 

mudou muito. E eu queria, devo dizer, eu sempre quis ter uma criança mais pequena, 

portanto para mim o W. foi de repente ter um bebé.” 

P: “Pois, eu não diria que tive mais dificuldade, digamos que… a chegada da T. foi 

muito emotivo, e falámos muito disso, tínhamos feito tentativas para ter um filho 

biológico durante anos e depois começámos a falar da hipótese de adoptar, 

conhecemo-nos, pareceu a coisa mais natural do mundo.” 

2.3. Facilitadores de Adaptação: 1 Referência 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social: 1 Referência 

P: “Depois há uma coisa boa, nós temos muitos amigos, temos uma grande rede de 

amigos, não temos família mas temos… e os nossos amigos também não tiveram 

nenhuma dificuldade em adoptar as crianças, isso acho que é muito importante.” 

2.4. Gradual: 2 Referências 

M: “Mas foi preciso, para mim pelo menos foi preciso, depois… houve uma altura 

em que fomos de férias esse mês de Agosto, porque a T. chegou em Fevereiro, não é, 

e em Agosto fomos os três, e acho que foi o primeiro momento que tivemos os três 

sem ter que trabalhar, ao pé do mar, etc., e aí as coisas… tudo se solidificou, 

consolidou muito. Mas demorou assim uns meses, não é, era uma… e ela era uma 

menina que… e continua a ser, é uma menina que pode ficar muito triste de repente 

e não sei quê, e era uma dificuldade em lidar com essa tristeza que nós não 

sabíamos, claro, não sabíamos de onde é que vinha, mas… a pessoa pode 

reconfortar mas não pode fazer muito mais… Bom, mas sempre falando abertamente 

da adopção, ela lembra-se ainda, a T. foi… nunca se esqueceu dessas coisas.” 



P: “Portanto, quando o W. chega, para mim isso é… bom, não vou… não é nada 

difícil, como a A. estava a dizer, não é nada difícil, simplesmente é uma criança 

relativamente à qual eu não sentia nada muito forte. “ 

 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação: 1 Referência 

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem: 1 Referência 

M: “Mas quer dizer, eu senti-me isolada numa das alturas, a minha mãe não estava 

cá, os meus pais vivem longe, não tinha família em quem (…) e eu teria gostado de 

falar com alguém!” 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 1 Referência 

M: “Mas ela tem uma resistência a isso, porque ela… de qualquer maneira para a T. 

a sua família é a nossa família, agora fomos à Argentina e… quer dizer, nem se 

coloca a pergunta! Se calhar é uma coisa muito mais…” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 8 Referências 

1.1. Estado Emocional: 4 Referências 

1.1.1. Filho 

1.1.1.1. Inquietação:  

1.1.1.2. Tranquilidade 

1.1.2. Pais: 4 Referências 



1.1.2.1. Inquietação: 2 Referências 

P: “Agora estamos naquela fase em que estamos a dizer ao W…. sempre lhe 

dissemos, mas ele não percebe, portanto tem 6 anos… foi muito difícil, 

estranhamente.” 

1.1.2.2. Tranquilidade: 2 Referências 

M: “Mas foi preciso, para mim pelo menos foi preciso, depois… houve uma altura 

em que fomos de férias esse mês de Agosto, porque a T. chegou em Fevereiro, não é, 

e em Agosto fomos os três, e acho que foi o primeiro momento que tivemos os três 

sem ter que trabalhar, ao pé do mar, etc., e aí as coisas… tudo se solidificou, 

consolidou muito. Mas demorou assim uns meses, não é, era uma… e ela era uma 

menina que… e continua a ser, é uma menina que pode ficar muito triste de repente 

e não sei quê, e era uma dificuldade em lidar com essa tristeza que nós não 

sabíamos, claro, não sabíamos de onde é que vinha, mas… a pessoa pode 

reconfortar mas não pode fazer muito mais… Bom, mas sempre falando abertamente 

da adopção, ela lembra-se ainda, a T. foi… nunca se esqueceu dessas coisas.” 

P: “Penso que a integração da T. foi muito boa, ela sabe, lembra-se perfeitamente 

do… enfim, obviamente sabe que foi adoptada, nós falamos disso à vontade, tem 

recordações, enfim, com 4 anos lembra-se perfeitamente da instituição onde esteve, 

das pessoas, das amigas que tinha…” 

1.2. Facilitadores: 2 Referências 

1.2.1. Amigos Adoptados 

1.2.2. Irmão: 2 Referências 

P: “Não, mas é que é muito… eu não sei se é preciso, eu sei que é preciso que ele me 

proponha a questão, mas é uma coisa muita violenta dizer assim “bom, agora vou-te 

dizer, tu nasceste…”, percebe? E tomar a iniciativa… responder às perguntas, muito 

bem, mas provavelmente, como nós também não falamos nisso, quando a pergunta 

aparecer ele não nos vai colocar a pergunta. Aqui temos a ajuda da T..” 

1.3. Iniciativa da Criança: 2 Referências 

P: “Mas não foi preciso dizer e… mas há uma pergunta que nós nunca lhe dissemos 

que é: está bem, a minha mãe biológica, a minha mãe antiga, como ela dizia quando 



era pequena, era muito pobre e ela uma vez disse mesmo, disse isso. Fomos ao 

supermercado, era muito pequenina, foi no primeiro ano em que estava connosco e 

apontou para umas batatas fritas, daquelas que têm umas… que gosta muito, 

salgadas, e diz assim “o meu pai antigo comprava-me estas coisas”, e de facto com 

quem ela nunca viveu mas que foi visitá-la ou duas ou três vezes e levou, levava 

essas coisas, eu sei porque uma das educadoras referiu isso como sendo um 

disparate, vê lá, uma criança com dois anos e trouxe-lhe batatas fritas com bacon, 

com sabor a bacon ou não sei quê. Mas ela lembrava-se, lembrava-se daquilo. 

Enfim. Mas o que é difícil em relação ao W. é não falarmos disso, “ok, eu nasci de 

uma barriga qualquer e depois essa mulher… essa mulher foi-se embora, deixou-

me”, e isto é que é difícil. É isto, não é o resto. Não é o facto… e eu acho que às 

vezes há um mal-entendido, não é o facto de nós não sermos pais biológicos, não é 

isso que custa, é o contar a história do abandono, porque é uma história de 

abandono, seja ela qual for, a mãe morreu… seja como for. Isso é muito difícil.” 

P: “Mas mesmo assim… nós falamos e ela fala às vezes da “Ajuda de Berço”, às 

vezes acontece, mas fala, mas pouco.” 

1.4. Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

P: “É evidente que temos que falar. Com a T., a T. sabe, porque já, enfim, era 

crescida, já sabia muitas coisas… e depois o resto… e falamos, isso ela sabe 

perfeitamente, e falamos, vemos coisas na televisão, e falamos, e há mães que não 

têm condições para criar os filhos, e famílias, e há… enfim, ela sabe, nós não 

sabemos em pormenor a história dela, não sei o que é que aconteceu à mãe 

biológica, não faço ideia, não sei se está viva, se está morta, não sei, desapareceu, 

portanto eu também não lhe posso inventar uma história para contar, mas falamos 

disso em geral e relacionado.” 

P: “Mas mesmo assim… nós falamos e ela fala às vezes da “Ajuda de Berço”, às 

vezes acontece, mas fala, mas pouco.” 

1.5.Reacção do Filho 

1.5.1. Negativa 

1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação 



2.1.Motivos para a Não Revelação 

2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação: 2 Referências 

3.1.Estado Emocional: 2 Referências 

3.1.1. Filho: 1 Referência 

3.1.1.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “A educadora dele pediu para falar connosco e disse que o W. estava a inventar 

muitas histórias, cada vez que alguém dizia “eu tenho um cão” ele dizia “eu também 

tenho um cão” ou “quando eu era crescido eu tinha um cão”, ou seja, essas coisas 

em que misturava tudo. E ela estava a ficar um pouco preocupada com isso e 

pensava que se calhar era porque o W. não… nós estávamos com muita resistência 

em fazer o “livro de vida”, porque o livro de vida é desde o nascimento, nascença, 

portanto era preciso pôr a parte da instituição, não é? E então ela disse, “vocês têm 

que fazer um livro de vida”, este fim-de-semana sentam-se com o W. e põem 

fotografias que lhes deram, e escrevem que o W. esteve à espera, façam a sua 

história, e isso muda muito… muito para nós, porque conseguimos falar com ele, e 

para ele, porque ele tinha uma história para contar.” 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais: 1 Referência 

3.1.2.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “A nós, custou-nos a nós dizer ao W.” 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança 

3.4. Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

P: “A educadora dele pediu para falar connosco e disse que o W. estava a inventar 

muitas histórias, cada vez que alguém dizia “eu tenho um cão” ele dizia “eu também 



tenho um cão” ou “quando eu era crescido eu tinha um cão”, ou seja, essas coisas 

em que misturava tudo. E ela estava a ficar um pouco preocupada com isso e 

pensava que se calhar era porque o W. não… nós estávamos com muita resistência 

em fazer o “livro de vida”, porque o livro de vida é desde o nascimento, nascença, 

portanto era preciso pôr a parte da instituição, não é? E então ela disse, “vocês têm 

que fazer um livro de vida”, este fim-de-semana sentam-se com o W. e põem 

fotografias que lhes deram, e escrevem que o W. esteve à espera, façam a sua 

história, e isso muda muito… muito para nós, porque conseguimos falar com ele, e 

para ele, porque ele tinha uma história para contar.” 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso X 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 41 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Técnica de Aviação Comercial 

 

Pai adoptante 

Idade: 41 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Bancário 

 

Estado Civil: União de Facto 

Número de Filhos: 1 (adoptivo)  

Idades: 3 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 4 Referências 

1.1. Difícil: 1 Referência 

P: “Olhe, inicialmente, nós notávamos que ela era… se assustava terrivelmente com 

o envolvente. Há um episódio que se passou, há um episódio em que nós tínhamos 

uma caixa de actividades e eu, e tinha um comboiozinho que andava mas dava-se 

corda no sentido inverso aos ponteiros do relógio, mas fazia um ruído de “crrrr”, 

aquele ruído da corda, mas muito… e eu, eu cheguei lá sem saber, não é? Mandei 

com aquilo, bem… ela deu um pulo e ficou extremamente assustada, foi a correr 

para os braços da P., e eu fiquei… Foi logo no dia em que ela ficou. Ela assustava-

se terrivelmente com tudo, com os sons…” 

1.2. Fácil: 1 Referência 

P: “Ela, uma semana depois de cá estar, nós dizíamos B. e ela olhava para nós, e 

percebia que era com ela, portanto… nada já tinha a ver com o contexto. Não… as 

coisas não correram mal de todo.”  

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 2 Referências 

P: “Eu por acaso nunca tive receios relativamente quer à comida quer à dormida, 

será que ela vai… houve alturas de alguma agitação. Ela veio e dormiu 

incrivelmente bem durante uma semana. No final de uma semana… bem, só dormia 

acompanhada, mas também durou para aí quinze dias. Foi… parece que, que… não 

sei, despertou para a realidade e aquilo não era uma situação transitória e ela 

estava cá mesmo para ficar, e depois durou aí uns… mas foi uns quinze dias, se 

calhar, nem tanto, que ela acordava de noite e ficávamos ali com ela, mas também 

nada de grande stress, porque ela acordava, nós íamos lá e ela adormecia, logo tipo 

(bate palmas). Nunca… com o sono nunca houve assim nada de… não houve nada 

de muito… para aí há uns tempos também, quando viemos de férias…” 

1.5.Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 9 Referências 



2.1. Difícil: 2 Referências 

P: “Simultaneamente eu senti, face à B., não é? Com o culminar de todo o processo, 

que de repente deixou de ser um processo, naquela lógica de continuidade quase 

administrativa porque aquilo era apenas uma ideia que se tinha, muito impessoal, 

muito despegada da pessoa e depois aparece a pessoa e não tem nada a ver com 

aquela montanha de papéis e de chatices que nós passámos. Chatices, algumas 

foram menos chatices, como foi o episódio que lhe contei...E depois fiquei assim... 

“E agora?”, não é? “Agora é mesmo a valer!” E acho que se faz uma revisitação 

muito rápida de todo um conjunto de receios e...”Que será que vai acontecer? Será 

que vou ser capaz de desempenhar o papel que se espera que eu próprio espero 

poder conseguir desempenhar?”, e vi que estava perante uma criança, não é? 

Frágil, com essas carências e necessidades e senti assim… o peso da 

responsabilidade, não é? (risos) Mas é aquela coisa, nos primeiros dias não se 

come, não se dorme, vive-se exclusivamente para se estar em torno da B. e foi assim 

muito intenso, muito intenso...”  

M: “Eu às vezes penso, para ser muito sincera, eu às vezes penso que às vezes 

aquilo que… está tão esticado, tão esticado, tão esticado… pensei que se calhar não 

fosse assim preciso tanto… porque ela às vezes é mesmo… tu disseste há bocado 

uma palavra… ela não cede, mesmo. E eu, pessoalmente… bem, se calhar eu na 

situação dela ou na idade dela, ou se calhar até agora, às vezes… olha, está bem. 

Talvez porque eu não seja capaz de esticar aquilo tudo, não é, acabo por ceder… 

pronto se calhar é um aspecto bom da personalidade dela, só que isso às vezes… é 

muito desgastante. Sinceramente, às vezes eu pensava… chega às vezes a um ponto 

que eu penso, pronto, agora não quero aqui pensar que isto é… é uma coisa 

horrível, não é, percebe? Mas, muito honestamente, às vezes uma pessoa chega a um 

ponto…” 

2.2. Fácil: 1 Referência 

P: “Ela, uma semana depois de cá estar, nós dizíamos B. e ela olhava para nós, e 

percebia que era com ela, portanto… nada já tinha a ver com o contexto. Não… as 

coisas não correram mal de todo.”  

2.3. Facilitadores de Adaptação: 3 Referências 



2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem: 2 Referências 

M: “Portanto ficámos, ela veio para cá em Julho, e até meio de Novembro ficou 

sempre connosco, e a minha mãe no tempo em que eu estive cá ficou sempre cá 

comigo. E depois ficou com ela até ao final de Fevereiro/Março.” 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social: 1 Referência 

M: “Sim, sim, sim. Temos alguns amigos com crianças desta idade e é… é quase… e 

surgem naturalmente conversas e trocamos experiências e…” 

2.4. Gradual: 3 Referências 

P: “Dificuldades… fomos tendo dificuldades, não… acho que não conseguimos 

realçar nada assim de extravagante.”  

N: “Eu não estabeleci expectativas, nem grandes nem pequenas, deixei que as coisas 

fossem evoluindo e acima de tudo saboreando os pequenos momentos, sei lá… há 

sempre o aspecto da saúde, que se pensa “será que tenho competências para”, na 

altura se isso surgir, por exemplo, nunca aconteceu nada daquelas coisas tipo partir 

a cabeça, de… sei lá, e isso é uma coisa que me assusta, confesso que me assusta, 

pensar se na altura tenho capacidade de resposta para responder eficazmente ao 

problema. Agora, tirando isso, sei lá, se ela vai ser assim ou virá a ser assado, 

não…” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 2 Referências 

P: “Pois, estamos a falar de uma coisa mesmo muito pontual, foi um concerto que 

fomos ver… foi assim mais… coisas muito… porque de resto… também porque acho 



que não abrimos mão, não é, a piada está muito em torno dos três. E  andamos 

muito… é justamente os três para aqui, os três para ali… mas acho que sim, a nossa 

relação, não é, nós fazíamos imensas coisas os dois e… Agora fazemos a três. 

Tivemos mais um intruso que introduzimos no circuito.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

 

1. Diálogo 

1.1. Estado Emocional 

1.1.1. Filho 

1.1.1.1. Inquietação 

1.1.1.2. Tranquilidade 

1.1.2. Pais 

1.1.2.1. Inquietação 

1.1.2.2. Tranquilidade 

1.2. Facilitadores 

1.2.1. Amigos Adoptados 

1.2.2. Irmão 

1.3. Iniciativa da Criança 

1.4. Iniciativa dos Pais 

1.5.Reacção do Filho 

1.5.1. Negativa 

1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação: 1 Referência 

2.1.Motivos para a Não Revelação 

2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança  

2.2. Motivação positiva para a revelação: 1 Referência 

P: “Eu acho que as coisas têm os seus timings, não é, eu não sou especialista da 



matéria portanto… exacto, não sei. Portanto, nessa lógica eu prefiro que seja ela a 

comandar. A menos que alguém esclarecido… declaradamente esclarecido diga 

“não, não, vocês têm que fazer assim por esta ou aquela razão”, que eu também não 

gosto que me digam as coisas porque sim, não é? Mas eu se calhar iria preferir, não 

é, até porque admito que se calhar até vai fazer mais confusão explicar nesta altura 

ou daqui a um ano… Quando quer que seja, que ela possa até nem estar preparada 

nem sensível a um tipo de discurso deste! Adoptada, o que é que é isso, adoptada? 

Então, essa é uma discussão que nós temos agendada, para quando, não faço a mais 

pequena ideia, mas não estou minimamente preocupado com ela. Portanto… quando 

surgir o contexto próprio logo havemos de nos desenrascar e…”  

3. Revelação: 1 Referência 

3.1.Estado Emocional 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança: 1 Referência 

P: “Eu acho que as coisas têm os seus timings, não é, eu não sou especialista da 

matéria portanto… exacto, não sei. Portanto, nessa lógica eu prefiro que seja ela a 

comandar. A menos que alguém esclarecido… declaradamente esclarecido diga 

“não, não, vocês têm que fazer assim por esta ou aquela razão”, que eu também não 

gosto que me digam as coisas porque sim, não é? Mas eu se calhar iria preferir, não 

é, até porque admito que se calhar até vai fazer mais confusão explicar nesta altura 

ou daqui a um ano… Quando quer que seja, que ela possa até nem estar preparada 

nem sensível a um tipo de discurso deste! Adoptada, o que é que é isso, adoptada? 

Então, essa é uma discussão que nós temos agendada, para quando, não faço a mais 

pequena ideia, mas não estou minimamente preocupado com ela. Portanto… quando 



surgir o contexto próprio logo havemos de nos desenrascar e…” 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso XI 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 35 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Arquitecta 

 

Pai adoptante 

Idade: 41 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Bancário 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo) e 1 (biológico) 

Idades: 6 e 7 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 7 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 7 Referências 

P: “Aquilo que nós sentimos claramente foi, ele é um menino que se entregou muito, 

sempre, do ponto de vista de afectos, e portanto nós nunca tivemos nenhum 

comportamento de rejeição ou daquelas coisas que a gente vai ouvindo falar quando 

está a tratar da adopção.” 

M: “Acho que não houve nada que em termos de expectativas (…) não estava à 

espera que houvesse uma integração de dois dias. E até do ponto de vista afectivo, 

não é, que a entrega fosse tão fácil, que o envolvimento fosse tão fácil…” 

1.3. Facilitadores de Adaptação: 3 Referências 

P: “E o G. sempre também muito excitado, foi muito importante nesta… o processo 

todo que o G. sempre o aceitou muito bem e portanto ajudou muito a todo o 

processo. Fazê-lo brincar a ponto de, o Jorge a partir do momento que entrou em 

casa não sentiu nunca qualquer tipo de insegurança, ao ponto de às 11h e tal a 

educadora dizer “eu vou-me embora que já não estou aqui a fazer nada na 

verdade”.” 

M: “De competição… (…) mas isso, eu acho que ajudou muito, não é, porque o G. é 

um menino muito normal mas muito carinhoso também, e sempre foi muito 

preocupado com… claro que é o irmão mais velho, não põe em causa, não dá esse 

lugar a ninguém, e ele manda e o J. faz, pois, faz parte não é.” 

1.4. Gradual 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 6 Referências 

2.1. Difícil 

2.2. Fácil: 5 Referências 

M: “E até do ponto de vista afectivo, não é, que a entrega fosse tão fácil, que o 

envolvimento fosse tão fácil…” 



P: “Eu acho que o facto de ser um filho adoptivo com três anos, há questões que 

diminuem o impacto. Não tivemos outra vez noites sem dormir…” 

P: “Sim, logisticamente é muito mais fácil (ambos dizem). Eu aquilo que sinto 

essencialmente é a questão que nós encontramos o nosso equilíbrio, não é, temos os 

nossos equilíbrios mas de repente alguém põe uma pedra dentro do copo, aquilo 

agita um bocado e depois volta a estabilizar. (…) Entrámos na rotina, depois entrou 

o J., colocou-nos aqui algumas questões até logísticas, porque havia primeiro a 

questão da escola, depois o G. foi para outra escola diferente, termos que nos 

organizar, eu acho que aí foi… mas também lá está, coincidiu com a minha mudança 

de empresa e de ritmo de vida também e portanto não foi necessariamente a questão 

do J., não é. Não, acho que não mudou nada de especial.” 

2.3. Facilitadores de Adaptação 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual 

M: “Na dinâmica… tivemos, sei lá, a questão dos horários e de compatibilizar os 

horários de quatro pessoas que já são activas, não é, porque o Jorge também já tem 

a vida dele e o compromisso dele da escola, acho que se calhar em termos de 

agitação foi aquilo que depois demorou mais tempo a encontrar o equilíbrio.” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 1 Referência 

P: “Tivemos duas coincidências que de facto foram muito engraçadas, engraçadas 

do ponto de vista da reacção mas que foi muito importante até para perceber que ele 



de facto se sentia já muito seguro, que é, a única vez que tivemos que ir com ele à 

Estefânia, ao hospital, (…) custava-lhe a por o pé no chão, choramingava, e 

acabámos por ir à Estefânia, foi a única vez que fui à Estefânia, foi nesse dia, e 

assim que entramos na Estefânia estava a educadora dele (…) com uma menina da 

escola e ele assim que a viu trepou por mim acima, parecia mesmo um macaco a 

subir ao galho, trepou e enfiou aqui a cabeça no ombro e ela veio ter comigo, eu não 

a conhecia, e disse-me “eu era a educadora do Jorge” e ele não a quis ver sequer, 

não quis olhar sequer para ela, foi uma… eu acho que, obviamente gerou-se aquela 

sensação que ela teria gostado (…) mas percebeu perfeitamente a reacção dele, e 

pronto, eu depois acabei por ir, até porque ele ficou muito desconfortável e 

acabámos por ir para outro lado para ele se sentir já mais à vontade, e isto foi muito 

recente, tínhamo-lo connosco para aí há um mês ou coisa parecida.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo 

1.1. Estado Emocional 

1.1.1. Filho 

1.1.1.1. Inquietação 

1.1.1.2. Tranquilidade 

1.1.2. Pais 

1.1.2.1. Inquietação 

1.1.2.2. Tranquilidade 

1.2. Facilitadores 

1.2.1. Amigos Adoptados 

1.2.2. Irmão 

1.3. Iniciativa da Criança 

1.4. Iniciativa dos Pais 

1.5.Reacção do Filho 

1.5.1. Negativa 



1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação: 1 Referência 

2.1.Motivos para a Não Revelação: 1 Referência 

2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança: 1 

Referência 

M: “Para ele… à escala dele a questão está muito arrumada, não é. Houve uma 

questão que eu acho que ele ainda nunca abordou muito que é, ok eu não nasci da 

barriga da mãe, isso ele já sabe, que não nasceu desta barriga. Que estava numa 

escola e que os pais e o mano o foram buscar à escola, ele também isso arrumado na 

cabeça, obviamente, mas ainda não chegámos à fase de “ok, então mas e eu nasci de 

uma barriga, não nasci desta mas nasci de uma”. Pronto, essa fase ainda não 

chegámos lá, mas por exemplo o G., e eu acho que isso ajuda muito porque depois o 

G.vai traduzindo para ele também muitas das coisas, o G. tem a noção perfeita neste 

momento de que há pessoas que têm filhos, depois não podem tomar conta deles, ou 

seja, o G. já tem a história mais arrumada na cabeça, o Jorge ainda não chegámos 

muito a essa conversa sobre a questão do nascimento e do porquê…” 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação: 2 Referências 

3.1.Estado Emocional 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores: 2 Referências 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão: 1 Referência 

M: “Para ele… à escala dele a questão está muito arrumada, não é. Houve uma 

questão que eu acho que ele ainda nunca abordou muito que é, ok eu não nasci da 

barriga da mãe, isso ele já sabe, que não nasceu desta barriga. Que estava numa 

escola e que os pais e o mano o foram buscar à escola, ele também isso arrumado na 



cabeça, obviamente, mas ainda não chegámos à fase de “ok, então mas e eu nasci de 

uma barriga, não nasci desta mas nasci de uma”. Pronto, essa fase ainda não 

chegámos lá, mas por exemplo o G., e eu acho que isso ajuda muito porque depois o 

G. vai traduzindo para ele também muitas das coisas, o G. tem a noção perfeita 

neste momento de que há pessoas que têm filhos, depois não podem tomar conta 

deles, ou seja, o G. já tem a história mais arrumada na cabeça, o Jorge ainda não 

chegámos muito a essa conversa sobre a questão do nascimento e do porquê…” 

3.2.3. Cor da Pele: 1 Referência 

P: “Quer dizer, com o Jorge é muito fácil perceber, não é, nós somos de cores 

diferentes e há um confunde.” 

3.3. Iniciativa da Criança: 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso XII 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 39 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Professora 

 

Pai adoptante 

Idade: 38 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Gestor 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo) e 4 (biológicos) 

Idades: 3, 5, 8, 10 e 12 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 2 Referências 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil: 2 Referências 

P: “Sim, e ficou logo muito agarrado a nós, foi uma… não sabíamos, não estávamos 

à espera de o trazer logo nesse primeiro dia e veio logo… agarrou-se, muito 

agarradinho, e assim… curioso, um bocadinho talvez assustado mas... mas logo 

muito agarrado, a nós e aos irmãos.” 

1.3.Facilitadores de Adaptação 

M: “Comia lindamente, impecável, vinha muito bem educadinho. E… tomou banho 

logo com a irmã acima dele, tomaram banho ali os dois numa banheira, a brincar 

com a água bem, bem, muito bem, quer dizer, não… as recordações são todas boas.” 

1.4. Gradual 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 2 Referências 

2.1. Difícil 

M: “E depois, acho que o pós-adopção, eu li um livro, deram-me um livro muito 

focado nesta questão do pós-adopção, e eu senti, eu achei... eu não me deixo levar 

por estas coisas, mas achei que tinha tido, tipo, uma depressão pós-parto, que não 

tive parto nenhum, mas quando o Diogo veio eu achava… “estou maluca, isto não 

pode ser possível”, e quando li este livro vi que era possível! Mas também não me 

deixo ir atrás, tenho este feitio de andar para a frente e de… não precisei de ajuda 

nem de perto nem de longe, mas sentia ás vezes que estava assim mais… “ai, isto 

aqui quase parece aquilo que dizem que é uma depressão pós-parto” e não pode ser, 

mas pode, pode. E portanto, não tive assim um apoio enorme. Elas vinham cá de mês 

a mês, mas… (…) viam que ele estava feliz.” 

2.2. Fácil: 2 Referências 

M: Não. Eu tinha as expectativas mais baixas, e portanto tudo o que veio foi bom, foi 

óptimo, foi muito melhor. Mais baixas não quer dizer que sejam baixas, é mais 



baixas do que o P., se calhar. Mas não, foi natural.” 

2.3. Facilitadores de Adaptação 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 3 Referências 

P: “Quando está zangado diz que não gosta de nós. Não gosto do pai, não gosto da 

mãe, não gosto do pai. Mas é muito agarrado aos irmãos, se calhar até mais do que 

os outros. Ele é uma loucura com os irmãos.”  

M: “Muito agarrado aos irmãos… a mim, também, muito agarrado a mim. (…) 

Adora dar beijinhos. Beijinho, beijinho, nós vamos embora, “quero mais um 

beijinho, dá mais um beijinho”, não gosta que a gente se vá embora.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 2 Referências 

1.1. Estado Emocional: 1 Referência 

1.1.1. Filho: 1 Referência 

1.1.1.1. Inquietação 

1.1.1.2. Tranquilidade: 1 Referência 



M: “Quer dizer, dizemos, ele vai sabendo, também tem três anos, não é… e sempre 

que vemos o livro de bebé, que ele adora, (…) falamos nisso mesmo, “aqui foi o dia 

em que o D. veio para a sua casa nova”, etc, e portanto, não sabemos qual é que é o 

dia em que ele vai interiorizar e perceber, “ah, atenção que afinal eu não vim de um 

sítio como os meus irmãos”, vamos dizendo sempre e pronto, há-de haver um dia 

que ele percebe.” 

1.1.2. Pais: 1 Referência 

1.1.2.1. Inquietação 

1.1.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Quer dizer, dizemos, ele vai sabendo, também tem três anos, não é… e sempre 

que vemos o livro de bebé, que ele adora, (…) falamos nisso mesmo, “aqui foi o dia 

em que o D. veio para a sua casa nova”, etc, e portanto, não sabemos qual é que é o 

dia em que ele vai interiorizar e perceber, “ah, atenção que afinal eu não vim de um 

sítio como os meus irmãos”, vamos dizendo sempre e pronto, há-de haver um dia 

que ele percebe.” 

1.2. Facilitadores 

1.2.1. Amigos Adoptados 

1.2.2. Irmão 

1.3. Iniciativa da Criança: 1 Referência 

M: “Não, não tem. Mas a R., que é acima dele, está sempre a dizer “tu és adoptado, 

eu não sou, tu és adoptado, não vieste da barriga da mãe” e o D. já por três vezes 

chegou-se a mim e disse que queria vir para dentro da minha barriga, “quero ir 

para a barriga da mãe!”, ao princípio não estava a perceber o que é que ele queria 

(…), ao princípio “tu és adoptado”, “não sou nada!”, como se ele  soubesse o que 

era ou deixava de ser.”  

1.4. Iniciativa dos Pais 

1.5.Reacção do Filho 

1.5.1. Negativa 

1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação 

2.1.Motivos para a Não Revelação 



2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação: 1 Referência 

3.1.Estado Emocional: 1 Referência 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais: 1 Referência 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M.: “Mas ele tem muitas fotografias do dia que veio, “ah, está a ver o D., estava 

aqui nesta casinha, depois veio para aqui para a casa da mãe e do pai, a sua 

casinha nova, etc.”, pronto, para que não tenha que existir aquele dia “hoje é o dia 

em que…”pronto, calmamente, “naturalissimamente” as coisas vão entrando.” 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da P-ele 

3.3. Iniciativa da Criança 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação: 1 Referência 

3.5.1. Gradual: 1 Referência 

M.: “Mas ele tem muitas fotografias do dia que veio, “ah, está a ver o Diogo, estava 

aqui nesta casinha, depois veio para aqui para a casa da mãe e do pai, a sua 

casinha nova, etc.”, pronto, para que não tenha que existir aquele dia “hoje é o dia 

em que…”pronto, calmamente, “naturalissimamente” as coisas vão entrando.” 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 



Caso XIII 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 49 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Psicóloga 

 

Estado Civil: Divorciada 

Número de Filhos: 1 (adoptivo) 

Idades: 9 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 1 Referência 

1.1. Difícil 

1.2. Fácil 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 1 Referência 

M: “Lembro-me da primeira vez que o P. me disse que me amava, ele está comigo 

desde o dia 19 de Fevereiro, nós conhecemo-nos no dia 14, ficou a dormir e ficou 

comigo dia 19. Entretanto eu tinha uns anos de uns primos afastados no Norte, mas 

que todos os anos vou, no dia 11 de Março. E nesse ano pensei, muito bem, vou levar 

o P., não vou levar o P., como é que é? Mas claro que estava doida para mostrar o 

P. a tudo e a todos! E então resolvi levá-lo. O P. chegou lá, isto foi em Aveiro, 

chegou lá… aliás, parámos o carro, olhámos os dois e eu disse-lhe quem é que 

íamos conhecer, quem é que eram a mim, o que é que representavam para mim e 

fomos o caminho a conversar, e quando lá chegámos vinham todos contentes em 

catadupa, a família toda, todos contentes! E o P. quando viu aquela multidão “eu 

não saio, eu não saio!”, uma birra enorme, foram-se todos embora tudo tristíssimo, 

eu também tristíssima, pensei “agora vou para Lisboa assim? Não, vou tentar!”, 

peguei nele ao colo, ele aos gritos, aos gritos, aos gritos, “eu não quero, eu não 

quero!” e eu disse “oh P., agora vamos”, entretanto combinei com eles, íamos os 

dois para o quarto da criança que era filha desses meus primos. Subimos todos a 

correr, estava tudo escondido na sala, ninguém fez barulho, fomos os dois para o 

quarto. Ah, entretanto ela tinha um piano, começou a vir um a um, entraram, o P. 

continuava a tocar piano, e “oh mãe, oh mãe, oh mãe”, depois fomos os dois, pediu-

me para ir à casa de banho. E nunca mais me esqueço, é assim, ele estava sentado 

na sanita, pegou na minha cara com as duas mãos, fez assim este gesto e disse “mãe, 

sabes, eu amo-te muito”.” 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 3 Referências 

2.1. Difícil 

2.2. Fácil 



2.3. Facilitadores de Adaptação 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual: 3 Referências 

M: “É assim, não é o diminuir, é talvez… depois voltou tudo ao normal, ao fim de 

três meses. Eu acho que eu também cresci imenso e comecei a pensar… todos os 

dias tinha que fazer jantar, não é, isso foi uma grande mudança. Gostei imenso, 

tenho que ser franca, gostei imenso de me ver na cozinha de avental, não me 

importei nada, achei que até tinha imenso jeito para cozinhar e, é engraçado… É 

assim, descobri imensas coisas em mim. Um dos medos que eu tinha, eu pensava 

“como é que eu vou reagir?”, como também tinha os filhos das minhas amigas, eu 

acho que não tive medo de ser mãe. Nunca tive medo disso, achei sempre que iria 

ser completamente capaz, mas tive algum medo, algum receio do facto de me impor 

aquelas regras, o jantar, as horas certas… que foi uma coisa que eu tentei. O P. 

chegou, até era obsessiva. O jantar era impreterivelmente às 20h30. Isso eu acho 

que impus ao P. e impus a mim, aliás, fiquei com muito mais tempo para fazer 

coisas, tenho que ser franca.” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 

2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 4 Referências 

M: “Estava com seis, tinha acabado de fazer os seis. E... mas o nosso encontro foi 

assim uma coisa que eu acho que me vou lembrar toda a vida... E lembro-me muitas 

vezes, até quando estou com ele... Sei lá... Porque o P. é uma criança muito afectiva, 

e... por exemplo de manhã acorda e diz: “Mãe! Mãe!”, chama-me... “Oh mãe, é só 

para dizer que te amo.”, é assim coisas muito queridas e realmente muitas vezes 



lembro-me desse nosso encontro.”  

M: “Outra dificuldade muito grande que tive com o P. era lidar com as birras dele. 

No início foi um bocadinho complicado. Comecei depois a utilizar a técnica da 

negociação e… é assim, comecei a conhecê-lo um bocadinho melhor e a perceber 

quando é que ele tinha birras… Muito engraçado que uma vez também, uma das 

primeiras birras que ele teve foi à noite e eu peguei nele ao colo e ele adorava ser 

embalado, então peguei nele ao colo e não tenho jeito nenhum para cantar nem sei 

músicas nenhumas e então lembrei-me daquela do cuco na giesta, e o P. ainda hoje, 

se há alguma situação que lhe provoca stress, encosta-se a mim e começa “estava na 

giesta”, ainda hoje ele procura muito isso. Sempre assim… Ou se tem medo de 

alguma coisa… Ah, e os medos dele também, os medos de estar com a família, 

porque eu sou uma pessoa que convive imenso, tenho imensos amigos, fazemos 

jantares, imensas coisas… E então, no início, cada vez que eu levava o P., isso 

provocava-me alguma ansiedade, como é que ele se iria comportar, como é que ele 

ia estar… Até que aquilo foi indo, naturalmente ele começou a integrar-se e foi 

reagindo. Aliás, nunca mais me esqueço que… é assim, porque o P. não tem avós, 

nem tem aquelas tias… quer dizer, tenho uma prima da minha mãe que às vezes 

dizia que queria ficar com ele, mas eu nunca consegui separar-me dele, outra coisa, 

também, deixá-lo assim em casa ou… não, nunca consegui muito isso. E então houve 

uma vez em que o P. quis ficar, por exemplo, e eu fiquei cheia de ciúmes. “Vais 

ficar? Então e… não vais ter saudades da mãe?” e não sei quê! Até que certa altura 

me diz “então está bem, eu fico só um bocadinho e depois vens-me buscar”.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 3 Referências 

1.1. Estado Emocional: 2 Referências 

1.1.1. Filho: 2 Referências 

1.1.1.1. Inquietação 

1.1.1.2. Tranquilidade: 2 Referências 



M: “Sim, lá na escola. Mas é assim, ele está numa turma em que há outro menino 

que é adoptado por um casal, e outra menina guineense que é também adopção 

singular, e portanto… E outro dia veio dizer, aliás um dos meninos que veio passar o 

sábado com ele é um dos meninos que foi adoptado, e disse-me “oh mãe, sabes que 

eu e o Z., ele ontem esteve a contar-me, estivemos os dois a falar, sabes que ele 

também é como eu”, e eu “ah, que giro, não me digas!”, depois achei piada que ele 

diz-me assim “mãe! Não me digas que não sabias já!”.” 

1.1.2. Pais: 1 Referência 

1.1.2.1. Inquietação 

1.1.2.2. Tranquilidade: 1 Referência 

M: “Normais, fáceis. Aliás, porque já lhe contei a história dos irmãos e portanto… 

E o P. é engraçado, é crente e praticante e quando vamos à igreja, por exemplo, o P. 

faz muito… Perguntou-me como é que era dos pais, e eu disse-lhe da mãe, e não sei 

quê, aliás, ele já vinha com uma versão. E, por exemplo, diz-me assim, “oh mãe, vou 

pôr uma vela pela minha mãe e não sei se também é melhor pôr pelo pai…”, “está 

bem, faz aquilo que tu quiseres”, porque ele perguntou uma vez pelo pai, “então o 

meu pai também morreu, não foi? O meu pai morreu de acidente…”, “Oh P., isso a 

mãe não sabe”, “mãe, devias ter perguntado”, “a E. e a A. Também não sabem o 

que é que aconteceu ao teu pai”, ele diz-me sempre assim “ah é porque eu lembro-

me dele, era muito velhinho, muito velhinho, com umas sobrancelhas muito 

grandes!”.”  

1.2. Facilitadores: 1 Referência 

1.2.1. Amigos Adoptados: 1 Referência 

M: “Sim, lá na escola. Mas é assim, ele está numa turma em que há outro menino 

que é adoptado por um casal, e outra menina guineense que é também adopção 

singular, e portanto… E outro dia veio dizer, aliás um dos meninos que veio passar o 

sábado com ele é um dos meninos que foi adoptado, e disse-me “oh mãe, sabes que 

eu e o Z., ele ontem esteve a contar-me, estivemos os dois a falar, sabes que ele 

também é como eu”, e eu “ah, que giro, não me digas!”, depois achei piada que ele 

diz-me assim “mãe! Não me digas que não sabias já!”.” 

1.2.2. Irmão 



1.3. Iniciativa da Criança: 2 Referências 

M: “Normais, fáceis. Aliás, porque já lhe contei a história dos irmãos e portanto… 

E o P. é engraçado, é crente e praticante e quando vamos à igreja, por exemplo, o P. 

faz muito… Perguntou-me como é que era dos pais, e eu disse-lhe da mãe, e não sei 

quê, aliás, ele já vinha com uma versão. E, por exemplo, diz-me assim, “oh mãe, vou 

pôr uma vela pela minha mãe e não sei se também é melhor pôr pelo pai…”, “está 

bem, faz aquilo que tu quiseres”, porque ele perguntou uma vez pelo pai, “então o 

meu pai também morreu, não foi? O meu pai morreu de acidente…”, “Oh P., isso a 

mãe não sabe”, “mãe, devias ter perguntado”, “a E. e a A. Também não sabem o 

que é que aconteceu ao teu pai”, ele diz-me sempre assim “ah é porque eu lembro-

me dele, era muito velhinho, muito velhinho, com umas sobrancelhas muito 

grandes!”.” 

1.4.Iniciativa dos Pais: 1 Referência 

M: “É assim, normalmente, o que é que eu ainda continuo a fazer, quando ele vai 

conhecer ou vamos a uma situação nova que eu sei que lhe vai provocar algum 

stress, eu falo sempre das pessoas e da situação em si, explico-lhe. Há tempos a Dra. 

A. telefonou-nos para ir a uma entrevista na televisão, então eu expliquei-lhe, ele 

disse que sim, depois disse que não, depois a jornalista, com tudo marcado, à última 

da hora, ele diz que não, depois entretanto a jornalista diz “ah só se o trouxer cá à 

televisão, pode ser que ele queira”, então expliquei-lhe que íamos lá para ele ver, 

para conhecer, para saber, que ela nos ia mostrar um filme de outro menino que 

também tinha sido filmado. Lá fomos, expliquei-lhe tudo no carro. Depois disse-lhe 

“olha P., mas é assim, nós vamos mas tu no fim tens que decidir se queres ou não. Se 

queres ser filmado, se queres gravar a nossa história, tudo, é sim, não vais dizer que 

não, não vais voltar para trás. Se disseres que não, tudo bem! Oh filho, tens que 

fazer as tuas opções, ninguém fica zangado contigo.”, “oh mãe, mas tu queres?”, 

“eu só quero se tu quiseres, porque isto é uma coisa que depende de ti, se tu quiseres 

a mãe vai, se tu não quiseres ficamos todos felizes outra vez”, “está bem”. Chegou 

lá, viu, não sei quê, depois, quando acabou de ver o filme, olhou para mim, olhou 

para a jornalista e disse “oh mãe, eu quero dizer-te uma coisa”, “oh P., aquilo que 

tu disseres tens que dizer aqui diante da T.”, e ele disse “então é para dizer que eu 

não quero, porque assim toda a gente vai saber que eu não sou da tua barriga”. 



Depois quando saímos ele disse-me “oh mãe, isto era uma coisa íntima, é uma coisa 

entre nós, não me devias ter obrigado a dizer diante de toda a gente”.” 

1.5.Reacção do Filho 

1.5.1. Negativa 

1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação 

2.1.Motivos para a Não Revelação 

2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação 

3.1.Estado Emocional 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 



Caso XIV 

 

Dados Demográficos 

 

Mãe Adoptante 

Idade: 45 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Técnica de Contas 

 

Pai adoptante 

Idade: 44 anos 

Escolaridade: Ensino Superior 

Profissão: Coordenador de Departamento de Informática 

 

Estado Civil: Casados 

Número de Filhos: 1 (adoptivo) e 1 (biológico) 

Idades: 9 e 13 anos 

 

 

 

 

 



Qualidade da Integração Na Família 

1. Adaptação do filho: 3 Referências 

1.1. Difícil: 2 Referências 

P: “Mas por exemplo eu estava mais à espera, eu que sou muito ligado a crianças, 

gosto muito de crianças, às vezes vou na rua e uma criança ri, salta, vai para o colo 

e brinca e não sei quê… era o que eu esperava da L. e isso não aconteceu. Ainda 

hoje é difícil… por exemplo, a L. chegava ao nosso quarto e sentava-se ao fundo da 

cama, não se chegava. A A. chega ao nosso quarto e vem para cima de nós, vem 

para a cama, ela não. Ela ficava sentada ao fundo da cama, não se chegava. Ainda 

hoje… já se chega, mas ainda hoje é diferente. Eu, por exemplo, era isso que estava 

à espera, uma criança mais dócil, mais dada. Porque eu pensava, ela está adoptada, 

está num lar, está ansiosa por ter uma família…”  

1.2. Fácil 

1.3. Facilitadores de Adaptação 

1.4. Gradual: 1 Referência 

M: “Porque é assim, as amigas da mais velha, quando ficavam lá em casa, era como 

se fosse a casa delas, e não eram nossas filhas, não é? Brincavam, à vontade, “posso 

entrar?”, não sei quê… e ela não, ela chegava à porta do quarto… Nós chegámos a 

falar até com a psicóloga que nos estava a acompanhar se haveria algum problema 

naquela situação, porque ela chegava à porta do nosso quarto de manhã e punha-se 

encostada à ombreira a olhar com um ar muito sério para nós. E eu assim “credo, 

mas deve haver aqui qualquer coisa, isto não é normal…”. Não é nada, é ela que é 

assim.” 

1.5. Imediata 

1.6. Obstáculos à Adaptação 

2. Adaptação dos pais: 8 Referências 

2.1. Difícil: 7 Referências 

M: “Foi muito complicado. Aliás, a personalidade dela é… foi uma constante, foram 

uns meses muito desesperantes.”  

M: “Eu penso que nós não somos super nem mais do que ninguém, mas conseguimos 



compreender porque é que muitos pais que iniciam uma adopção devolvem as 

crianças, porque há pais que não estão para… “és mau, estás aqui a dar-me 

problemas e complicações… na minha família, não estou interessada nisso”, 

portanto nós compreendemos que um ser humano, e foi daí que nós partimos, desse 

princípio, o ser humano não é um animal, não é? E acho que somos adultos e 

achamos… foi complicado, e achamos que temos a capacidade de levar este barco a 

bom rumo e foi nessa base que nós nos agarrámos a isso, porque senão a L. era 

mais uma devolvida. Foi muito, muito complicado.” 

P: “Criou muita instabilidade. E ela parecia que tirava partido disso, quando se 

apercebia que nós estávamos a discutir, nós tentávamos que não fosse à frente dela 

mas às vezes é inevitável. Ela parecia que ficava satisfeita, e isso revoltava-nos.”  

2.2. Fácil 

2.3. Facilitadores de Adaptação 

2.3.1. Características do Filho 

2.3.2. Família de Origem 

2.3.3. Irmão(s) 

2.3.4. Rede Social 

2.4. Gradual: 1 Referência 

M: “Coisa que aconteceu assim tipo… três meses depois, que foi quando as coisas 

começaram a melhorar. Felizmente… Nós estávamos habituados a recorrer a 

palmadas para a mais velha, não é, e isso foi uma coisa muito complicada para nós. 

Principalmente até para ele, mais para ele do que para mim até. Ainda hoje porque 

a L. tem… a L. tem uma personalidade muito negativa, ela por exemplo… sei lá, há 

uma festa. “Ah, eu se calhar não vou”. Ela não chega a casa “mãe, tenho um 

convite para uma festa!”, ela “eu tenho um convite mas afinal não vou”, é assim 

uma pessoa assim… “Mas porquê? O que é que fizeste?” claro que a gente tem que 

dar… “Porquê, o que é que fizeste de errado? Estás de castigo? Não sei de nada!”. 

É uma luta constante com a personalidade dela, é uma pessoa um bocadinho para o 

negativo. Eu penso que com o tempo isso irá melhorar, não é? Não sei, vamos ver.” 

2.5. Imediata 

2.6. Obstáculos à Adaptação  

2.6.1. Características do Filho 



2.6.2. Família de Origem 

2.6.3. Irmão(s) 

2.6.4. Rede Social 

3. Semelhanças com a família 

4. Sentido de Pertença e Identidade: 3 Referências 

M: “Mas de resto, olhe, é muito meiguinha… é uma coisa assim até demais, 

melosa… Como houve toda esta má fase no início, nós percebemos que ela se sentia 

insegura. Neste momento já sentimos que ela se sente segura, que ela sente que nós 

somos a família dela. “É o meu pai e a minha mãe”.” 

P: “Os desenhos, por exemplo. Ela não desenhava a família. Só desenha a família 

para aí há um ano. Para fazer um desenho, houve uma altura em que não punha um 

de nós, acho que só punha a mãe e a A., não punha o pai. E agora já faz, agora já 

inclui, ou se puser os nomes põe o nome de todos. Antes não punha, punha o dela em 

grande, sempre o pôs muito grande, punha o da irmã e punha “mãe”, não punha o 

meu, por exemplo. Portanto notamos que quando faz… se a temática anda aí à volta, 

inclui-nos a todos.” 

 

 

 

Comunicação Sobre a Adopção 

1. Diálogo: 1 Referência 

1.1. Estado Emocional: 1 Referência 

1.1.1. Filho: 1 Referência 

1.1.1.1. Inquietação: 1 Referência 

M: “Agora não, mas houve uma altura, há pouco tempo… estes dois anos e meio 

parecem muito compridos. Houve uma altura em que ela chegou ao pé de mim e nós, 

nem me lembro por que razão propriamente, ela disse “não vamos falar mais do lar, 

o lar já arrumou, já lá esta”. E eu disse “está bem, pronto, é assim que tu queres, é 

assim que é”. Na escola deve ter havido, no ano passado, um ponto qualquer com os 

colegas, porque ela estava a brincar… Ela fala muito sozinha, tem uma 



imaginação… Ela estava a brincar mas estava a dizer “os teus pais são de 

mentira!”, assim como que a ralhar, mas ela estava na posição de outro, e nós… foi 

a partir da altura que eu me apercebi, em que ela brincava com essas coisas de “os 

teus pais são de mentira”, que ela deixou também de falar na escola, ou seja, ela na 

escola é nossa filha e acabou, é o pai e a mãe, porque inicialmente ela falava, falava 

que nós éramos os pais novos, os novos pais. Agora não, somos pais.” 

1.1.1.2. Tranquilidade 

1.1.2. Pais 

1.1.2.1. Inquietação 

1.1.2.2. Tranquilidade 

1.2. Facilitadores 

1.2.1. Amigos Adoptados 

1.2.2. Irmão 

1.3. Iniciativa da Criança 

1.4. Iniciativa dos Pais 

1.5.Reacção do Filho: 1 Referência 

1.5.1. Negativa: 1 Referência 

M: “Agora não, mas houve uma altura, há pouco tempo… estes dois anos e meio 

parecem muito compridos. Houve uma altura em que ela chegou ao pé de mim e nós, 

nem me lembro por que razão propriamente, ela disse “não vamos falar mais do lar, 

o lar já arrumou, já lá está”. E eu disse “está bem, pronto, é assim que tu queres, é 

assim que é”. Na escola deve ter havido, no ano passado, um ponto qualquer com os 

colegas, porque ela estava a brincar… Ela fala muito sozinha, tem uma 

imaginação… Ela estava a brincar mas estava a dizer “os teus pais são de 

mentira!”, assim como que a ralhar, mas ela estava na posição de outro, e nós… foi 

a partir da altura que eu me apercebi, em que ela brincava com essas coisas de “os 

teus pais são de mentira”, que ela deixou também de falar na escola, ou seja, ela na 

escola é nossa filha e acabou, é o pai e a mãe, porque inicialmente ela falava, falava 

que nós éramos os pais novos, os novos pais. Agora não, somos pais.” 

1.5.2. Positiva 

2. Não Revelação 

2.1.Motivos para a Não Revelação 



2.1.1. Falta de Compreensão da situação por parte da criança 

2.2. Motivação positiva para a revelação 

3. Revelação 

3.1.Estado Emocional 

3.1.1. Filho 

3.1.1.1. Inquietação 

3.1.1.2. Tranquilidade 

3.1.2. Pais 

3.1.2.1. Inquietação 

3.1.2.2. Tranquilidade 

3.2. Facilitadores 

3.2.1. Amigos Adoptados 

3.2.2. Irmão 

3.2.3. Cor da Pele 

3.3. Iniciativa da Criança 

3.4. Iniciativa dos Pais 

3.5.Momento da Revelação 

3.5.1. Gradual 

3.5.2. Único 

3.6.Reacção do Filho 

3.6.1. Negativa 

3.6.2. Positiva 

 

 

 

 

 

 

 


