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CAPÍTULO 1

O QUE É ACOLHIMENTO?

As perguntas seguintes começam a explorar porque você quer acolher. Elas
também têm o propósito de te ajudar a pensar sobre a variedade de pessoas
e situações que a palavra “família” abrange.
 Como você se interessou pelo acolhimento?

 Por que você quer acolher?

 Quem irá cuidar da criança/ adolescente?

 Qual é o número total de pessoas na sua casa?
4

 Você acha possível trabalhar e ainda acolher uma criança/
adolescente? Se sim, por que?

 Você acha certo receber ajuda financeira para acolher uma criança/
adolescente?

1)

ACOLHIMENTO É COMPLEXO.
IDÉIAS SIMPLES COMO, POR EXEMPLO, RESGATAR CRIANÇAS/
ADOLESCENTES DE UM PASSADO INFELIZ E DAR A ELES UMA BOA
FAMÍLIA PARA COMPENSAR A FAMÍLIA INADEQUADA, NÃO SÃO
CORRETAS.
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Quem precisa de cuidado?

Existem muitas razões para que uma criança/ adolescente precisa de cuidados
de uma família acolhedora. Você conhecerá mais sobre essas razões no curso
e muitos dos pontos são resumidos nas próximas páginas. Use o espaço abaixo
para fazer suas próprias anotações sobre o que você já ouviu ou leu sobre o
assunto.
Escreva algumas razões por que a criança/ adolescente precisaria de
acolhimento.

Por que algumas crianças/ adolescentes não podem continuar vivendo em suas
casas.

2)

EXERCÍCIOS DE 1 – 3 (ESTUDO DE CASO)
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Estudo de caso 1:

Mônica

Davi

(5 anos)

(13 meses)

Mônica e Davi são miscigenados. Sua mãe é gaúcha e o pai é paulista de
afro-descendência. O pai deles não vive com eles, mas os visita
ocasionalmente, normalmente quando ele precisa de algo. Geralmente as
visitas acabam com os pais brigando e gritando na frente das crianças. As
crianças têm morado com a mãe em condições limitadas. Ela não tem emprego
e tem pouco dinheiro. Ela tem se misturado com “amigos” que arrumam drogas
para ela, mas agora ela quer ajuda para parar. Não há parentes que
possam cuidar das crianças. O Davi não vai para a creche e a Mônica deveria
ir para escola, porém tem muitas faltas.
O professor da Mônica diz que ela está indo bem na escola e que é uma
menina inteligente que gosta de desenho e de livros. O assistente social só se
encontrou duas vezes com a Mônica e a achou quieta e madura.
O Davi é cheio de energia e quer andar para todos os lugares. Ele está
aprendendo novas palavras o tempo todo. Às vezes, quando a mãe estava
usando drogas, ele ficava com os “amigos” dela, mas ninguém sabe quem eles
são. Ele quer atenção, fica com qualquer um sem problema e é bem teimoso. A
Mônica e o Davi se dão bem e ela gosta de proteger o irmão.
Mônica e Davi ficam com uma família acolhedora até que o sistema judicial
possa estabelecer se a mãe está apta a providenciar um ambiente seguro
para as crianças. Ela diz que quer as crianças de volta.
 Como a Mônica e o Davi podem estar se sentindo?
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 O que um abrigo pode oferecer para Mônica e Davi?

 O que uma família acolhedora pode oferecer para Mônica e Davi?

 Que outras informações e habilidades a família acolhedora precisaria?

 Quão certo você pode ser do que acontecerá no futuro nesta situação?

Acolhendo Mônica e Davi
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Mônica e Davi irão questionar o que está acontecendo com eles e sentirão
saudades da mãe. Eles irão ter muitas perguntas, provavelmente muitas delas
não serão audíveis. Um lar acolhedor poderia providenciar atenção individual
para eles em circunstâncias incertas. Também poderia ajudá-los manter
contato com a família e outras pessoas importantes na vida deles como o
professor da Mônica e o assistente social que se encontrou com eles.
Devido a grande possibilidade de se ter acolhedores que não tenham as
mesmas heranças culturais das crianças, é necessário que as características
hereditárias importantes das crianças sejam respeitadas e mantidas pelos
acolhedores de tal forma que as crianças não se sentirão desconfortáveis com
as diferenças hereditárias.
Os acolhedores poderão precisar de informações sobre o passado das
crianças e as pessoas que foram importantes na vida delas. Eles precisam de
informações sobre qualquer questão de saúde física e mental. Eles precisam
entender os efeitos que a separação de pessoas amadas tem nas crianças, a
fim de lidar com as consequências dessa separação.

Estudo de caso 2:

Luiz (12 anos)
Luiz, de 12 anos, chegou a uma das Varas da Infância e da Juventude (VIJ) de
São Paulo apenas com uma mochila nas costas. Além de trazer poucos
pertences, o menino parecia triste. Depois de cinco anos em uma família, a
mãe que o adotou não o quis mais. “Foi devolvido como se fosse um saco de
batatas”, disse a psicóloga da VIJ, que acompanhou o caso. A alegação da
mãe adotiva foi que ele não obedecia mais. “Não aguento mais. Ele
desobedece, falta na escola”, teria dito ela. A intervenção do Conselho Tutelar
não adiantou. O Judiciário propôs uma terapia familiar, mas a mãe não
compareceu. Luiz voltou ao abrigo vivendo a segunda experiência de
abandono.
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Na família em que nasceu, o pai o espancava com um pau e foi preso por
tráfico de drogas. A mãe também apanhava do marido, não dava comida ao
Luiz nem banho. Luiz foi parar em uma instituição aos 2 anos, depois de ser
encontrado pela polícia sozinho, aos prantos, com fome e sujo. Como ele tinha
uma avó, o Conselho Tutelar deu-lhe a tarefa de criá-lo, mas ela não
conseguiu. Ao voltar ao abrigo, Luiz estava com hematomas e um braço
quebrado. Ficou ali até ser adotado, aos 7 anos.
O juiz avisou que o menino tinha problemas de anemia, raquitismo e arritmia
no coração, e a mãe adotiva o levou ao medico inúmeras vezes. Tudo parecia
bem. Mas, quando ele entrou na adolescência, a mãe adotiva teve dois netos
e, segundo os técnicos que acompanharam o caso, ela passou a cuidar mais
deles do que de Luiz. “O meu primo nasceu, e minha mãe só cuida deles”, teria
dito antes. Agora, ele está acolhido temporariamente num abrigo aguardando
uma família que possa acolhê-lo. Segundo o assistente social do abrigo ele
está tranquilo e indo a escola regularmente.
 Como Luiz pode estar se sentindo?

 O que uma família acolhedora pode oferecer para Luiz?

 Que outras informações e habilidades a família acolhedora precisaria?

 O que você acha que pode acontecer no futuro nesta situação?

10

Sendo que Luiz ficou com a família adotiva por 5 anos, ele precisará de
tempo para aprender a lidar com a perda, o abandono, e rejeição. A família
acolhedora poderia providenciar um lugar saudável, seguro, e afetivo para
ele conseguir superar essa fase de sua vida. Ele precisará de tempo para
determinar o que quer agora de sua vida, sendo que o sonho de ser adotado
foi desfeito.
A diferença entre a descrição do seu comportamento pela família adotiva e o
assistente social do abrigo é significativa. Provavelmente, ele se acalmou no
abrigo porque não se sentiu mais rejeitado. A família acolhedora deverá
deixar claro na sua comunicação que ele está com eles por um período
temporário para não criar expectativas de permanecer na família. Isso
poderia ajudá-lo a controlar a sua ansiedade também.
Os acolhedores precisarão de mais informações sobre a sua escolaridade e
seu estado de saúde física. Também, a família necessitaria do apoio de um
acompanhamento psicológico apropriado para ele tratar de seus traumas.

Estudo de caso 3:
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Florinda (5 anos) e Florismar (10 anos)
Florinda e Florismar são nordestinos. Sua mãe a Sra. Maria Raimunda é
mineira. Ambos são filhos de pais desconhecidos. Vivem com a mãe em uma
comunidade carente na cidade de São Paulo. A Sra. Maria Raimunda está
grávida de seis meses, desempregada, vende material reciclável para
sustento da família. As crianças ficam em situação de rua muitas vezes
ajudando a mãe e não frequentam a escola, correndo o risco de envolveremse com usuários de drogas da comunidade.
Por várias vezes, o Conselho Tutelar do Município, notificou a Sra. Maria
Raimunda, sobre a situação das crianças, comunicando a possibilidade de
acolhimento institucional, caso ela não tomasse providência em relação às
crianças. Finalmente, o Conselho Tutelar precisou tirar as crianças e encaminhálas ao acolhimento familiar.
A família não está envolvida em nenhum projeto social (Bolsa Família, Renda
Cidadã e Auxilio Moradia) que possa auxiliá-los a sair da situação de
vulnerabilidade em que se encontram.
 Como Florinda e Florismar podem estar se sentindo?

 O que uma família acolhedora pode oferecer para Florinda e
12

Florismar?

 Que outras informações e habilidades a família acolhedora precisaria?

 O que você acha que pode acontecer no futuro nesta situação?

Acolhendo Florinda e Florismar
Florinda e Florismar provavelmente devem estar sentindo-se desamparados e
confusos com a situação. O fato de que eles ajudaram a mãe a recolher
recicláveis poderia demonstra um vínculo de afetividade com ela. Eles se
sentirão divididos entre a lealdade para com sua mãe e para com a futura
família acolhedora.
Os acolhedores precisarão de mais informações sobre as circunstâncias que
levaram as crianças a serem retiradas da mãe. A primeira impressão é que
talvez eles foram retirados por causa da pobreza, muitas vezes uma criança/
adolescente nessa situação sente-se injustiçado, manifestando seu desagrado
através do seu comportamento (ex. agressivo, introvertido, revoltado).
Os
acolhedores precisariam de estratégias para lidar com elas.
Como os dois não foram a escola por muito tempo, os acolhedores terão que
providenciar reforço escolar para ajudá-los a recuperar o tempo perdido.
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3)

CRIANÇAS/ ADOLESCENTES QUE ACOLHEM

Se você tem seus próprios filhos, agora é o tempo de conversar sobre medos,
ansiedades, assim como os benefícios que o acolhimento irá trazer para eles e
discutir como eles terão que se adequar a essa nova situação.
Pesquisas mostram que no início do acolhimento, as expectativas dos filhos
biológicos dos acolhedores eram bem diferentes das de seus pais. Ainda que
preocupações surgissem das duas partes, os filhos dos acolhedores eram mais
interessados na própria pessoa da criança/ adolescente que viria morar com
eles. Eles pensavam sobre aparência física, se as crianças/ adolescentes
seriam bagunceiros ou barulhentos e como eles reagiriam ao irem morar com
eles. Mais especificamente, os filhos mais novos pareciam mais ansiosos para
saber se a criança/ adolescente acolhido iria gostar deles, ainda que
adolescentes pensassem mais sobre quão honesto e confiável as crianças e/o
adolescentes seriam.
Se você já tem filhos, trabalhe em cima das questões abaixo com eles ou peça
para que eles mesmos completem o questionário.
1. Eu estou animado para ter uma criança e/ou adolescente morando aqui
porque:

2. Eu poderei fazer estas coisas com a nova criança/ adolescente acolhido:

3. Eu estou preocupado com este acolhimento porque:

4. Coisas boas que irão mudar para mim são:

5. Coisas nem tão boas que irão mudar para mim são:
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Use esta página para fazer um resumo do que você aprendeu sobre
acolhimento e sua própria contribuição para isso. Escreva também
qualquer passo que você deva tomar agora.
RESUMINDO - 6
Algo que eu aprendi sobre crianças/ adolescentes em acolhimento…

Algo que eu aprendi sobre ser acolhedor…..

Eu preciso aprender mais sobre…

Eu preciso falar com meus amigos, filhos e família sobre...

Coisas que vão ter que mudar na minha casa e família...

Qualquer outra coisa que eu preciso considerar. Exemplo: eu tenho tempo
para acolher?...
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CAPITULO 02

O INÍCIO DO ACOLHIMENTO

- SENTIMENTOS DIFERENTES DE PERSPECTIVAS DIFERENTES
O que eu quero saber?

Criança/ adolescente
Para onde eu vou? O que eu fiz? Onde está minha mãe, ela está bem? Vai ter um cachorro?
Vai ter outras crianças?
Pais
Para onde ele vai? Quando eu a verei? O que eu fiz? Por que eu não fiz mais perguntas?
Por que eu deixei isso acontecer?
Assistente Social
Será que eles vão? Eu cuidei de todos os documentos? Tinha mais alguma informação para
dar? Será que eu podia prepará-los melhor?
Família acolhedora
Como será que vai ser? Eu escolhi as coisas certas para comer? Será que ele vai gostar?
Filhos da família acolhedora
Será que ele vai ficar no meu quarto? Será que ele gosta de música? Espero que ele não
queira usar minha bicicleta.
Como os acolhedores podem ajudar nas respostas?

_________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
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2 - COMO A CRIANÇA/ ADOLESCENTE PODE SE SENTIR
O que acontece quando uma criança/ adolescente é tirada de sua casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

A criança/ adolescente pode se sentir:
Com medo
Deprimido
Com raiva
Ansioso
Indiferente
Desconfiado
Satisfeito
Autoconfiante
Feliz
Hostil
Irreparável
Sozinha
Que outros sentimentos?

O que está envolvido aqui?
A seguir estão algumas experiências de algumas famílias acolhedoras.
Para cada exemplo, escolha uma ou mais palavras que podem descrever os
sentimentos da criança/ adolescente envolvida.
“Um dos momentos mais frustrantes para mim foi quando a criança/
adolescente fugiu pela primeira vez”.
A criança/ adolescente podia estar se sentindo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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“Ele parecia tão angelical, mas quando ninguém estava olhando ele fazia de
tudo para destruir os brinquedos dos meus filhos”.
Ele podia estar se sentindo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
“Sempre que nos sentávamos para a refeição ela nunca tocava na comida até
que todos tivessem comido primeiro”.
Ela podia estar se sentindo
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Toda família acolhedora desenvolve seus próprios métodos de reconhecer
situações que surgem e lidar com elas. Aqui estão algumas frases de famílias
acolhedoras.
Como você reagiria às situações seguintes?
“Ele está conosco há 9 meses e ainda tem muita raiva nele, mas eles está
começando a chegar no ponto em que pode falar um pouco sobre sua mãe e seus
sentimentos.”
O que você faria?
Eu poderia:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
“O pequeno menino que nós pegamos grita sempre que nós saímos da sala e quer
ser pego no colo”.
O que você faria?
Eu poderia:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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“Nós não podíamos sair porque ela destruiria a casa e causaria uma grande
bagunça.”
O que você faria?
Eu poderia:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

“Ela tinha três anos. Nós nem podíamos crer, ela era tão capaz. Ela mesma se
vestia, nos ajudava a cuidar do seu irmãozinho. Hoje nós percebemos que ela era
quieta demais e boa demais.”
O que você faria?
Eu poderia:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3 - CONSTRUINDO ENTENDIMENTO
SITUAÇÃO

EU SENTIRIA

“Uma criança/ adolescente vai para sua
casa e não sabe tomar banho aos oito anos
de idade”.
“Ele não sabia o que era um tomate e tinha
medo dele.”
“Ela é uma adolescente e não sabia qual era
o seu mundo. Ela se recusava a ir para
casa”.
“Ele era uma criança que foi tão
negligenciada que ele estava acostumado a
comer com a mão qualquer coisa que
aparecia na sua frente.”
“Ela se jogava no chão e gritava. Ela gritava
com você, derrubava tudo que estava na
prateleira e arremessava a comida.”
“Quando eu entrei na sala ele tinha riscado
o nome dele bem em cima da nossa mesa
de jantar.”
“Eu decidi levar o mais velho para o
cabeleireiro. Quando eles começaram a
cortar seu cabelo, bichos iam saindo dali.”
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A CRIANÇA SE
SENTIRIA

O QUE PODEMOS
FAZER

4- CRIANÇAS/ ADOLESCENTES FALANDO
Aqui estão dois poemas muito distintos escritos por jovens que estiveram sob a
guarda do sistema público. Lendo-os, o que você pensa sobre eles?
Você se lembra de um momento na sua vida em que você estava confuso sobre
quem você era e onde você estava?
Eu sou eu
Não faz diferença de que maneira eu chego
Se timidamente me apresento ou se furioso entro no aposento
Ou sendo carregado do carro da assistente social enquanto chorando
Eu estou aqui.
Eu não era ruim, mas muito triste
E às vezes nem tão limpo
Mesmo que as roupas que uso não fossem do tamanho certo
Elas são minhas.
Estenda a sua mão
E me ajude a achar o meu lugar dentro do plano
E me ajude a fazer parte do plano
E vamos fazer isso funcionar, para que logo possam me mandar
de volta para casa?
Meus pais tentaram
Mas muitas vezes as coisas desandaram
E parecia que ninguém queria entender
O meu lugar.
Então eu estou aqui
E vou usar o seu lar
E juntos vamos construir um caminho melhor
Para mim.
(Escrito por um adolescente acolhido)
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Eu Nasci
Eu nasci, mas não tinha nome
Eu, uma foto, mas não tinha moldura
Eu, um menino branco, mas coberto de cinzas
Eu, um menino negro, longe de sua raiz
Eu nasci menino negro, negro por uma noite
Eu nasci negro e fui forçado a ser branco
Eu nasci em sessenta e sete
Eu sei que é inferno, eles dizem que é céu.
(LemnSissay)
Que tipo de ansiedades e confusões você reconhece nesses dois poemas
escritos por jovens?

O que você, como família acolhedora, pode fazer sobre isso?

5 - AFETANDO O DESENVOLVIMENTO
Como você pode ajudar uma criança/ adolescente a desenvolver confiança
quando seus pais continuam prometendo coisas que nunca fazem?

O que você pode fazer por uma criança/ adolescente que teme te dizer o que ele
sente?

Como você pode ajudar uma criança de dez anos que tem medo de atender o
telefone, ir em reuniões ou fazer coisas por ela mesma?
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Como você pode ajudar um adolescente de treze anos que ainda faz xixi na
cama?

Escreva aqui uma maneira específica com a qual você pode encorajar a
autoconfiança de uma criança/ adolescente na sua casa

Como você responde a uma criança/ adolescente que diz não conseguir fazer
diversas coisas (lição de casa, andar de bicicleta ou finalizar um projeto)?

Qual é um modo específico com o qual você pode contribuir para a criança/
adolescente ter as habilidades para fazer as coisas bem?

6- CONFIDENCIALIDADE
Todos nós temos informações pessoais ou coisas sobre nós mesmos que nós
escolhemos compartilhar com pessoas que confiamos.
Crianças e adolescentes acolhidos também chegam com uma bagagem
pessoal, muitas vezes com experiências dolorosas. Eles têm que confiar em
muitos adultos para saber quando, onde e como o compartilhamento de
informações confidenciais será para o bem deles.
Isto não é sempre rápido. Quem deve confiar em quem? Quem deve compartilhar
informações e por quê?
Como você lidaria com as seguintes situações?
A. Uma amiga sua que foi pegar sua filha na mesma escola que a criança
acolhida por você diz: Minha filha disse que a criança que você acolheu já foi
obrigada a fumar cigarros. Que terrível. É verdade? Por que fazem essas
coisas? Pobre menino.
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B. Você (acolhedor) recebeu emergencialmente, uma menina de 6 anos. Ela
chegou com a assistente social que não tinha ainda nenhuma informação
específica sobre o caso. Na segunda, durante o almoço, um colega diz: Eu
fiquei sabendo que você acolheu a filha daquele cara que foi preso no fim de
semana. Como ela é?

C. Pedro tem doze anos. Ele foi para sua casa três meses atrás e ficará com
você a longo prazo. O pai dele está cumprindo 5 anos de prisão por
pedofilia – a mãe de Pedro deixou a casa assim que ele nasceu. Ele ainda
não sabe a razão do pai ter sido preso e disseram para você não contar para
ele ainda.
Uma noite Pedro chega e vai direto pro quarto, visivelmente aborrecido.
Quando você conversa com ele, ele diz que estava na casa do melhor amigo e
viu uma menininha cair do balanço. Ao tentar ajudá-la, a mãe dela gritou com
ele e disse para ele não tocar nela porque ele era tão sujo quanto o pai. O
que ela quis dizer com isso? – ele pergunta.

D. O diretor da escola liga para família acolhedora: “Por favor compareça
na escola. A criança que vocês acolheram contou para a professora (depois
de ela ter prometido que não contaria para ninguém) que o vizinho de vocês a
assediou sexualmente.” Seu vizinho é um senhor gentil cuja esposa morreu no
ano passado. Por ele viver sozinho, vocês o têm convidado para o almoço de
domingo. Ele geralmente brinca com as crianças mais novas e eles gostam dele
como um avô. A criança mora com vocês há dois meses.
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Você acha que alguma dessas situações poderia ter sido evitada?

Qual ação você, como família acolhedora, deveria ter?

25

CAPÍTULO 3

1)

ORIGENS SÃO IMPORTANTES

QUEM EU SOU HOJE TEM A VER COM ONTEM

Escreva aqui algumas das suas memórias mais antigas de sua infância.
Eu me lembro…

Eu me lembro ....

Eu me lembro …

2)

VOCÊ SABE COMO VOCÊ TEM ESSE NOME?

Quem escolheu seu nome?

Qual a origem dele?
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O que ele significa para você?

Você gosta dele ou não?

Por que essas perguntas são significantes para poder cuidar de crianças/
adolescentes?

Como você mantém vivos aspectos da sua herança que acabariam
esquecidos, ignorados ou desvalorizados caso você não se esforçasse para
mantê-los?

3)

MINHAS MEMÓRIAS

Toda criança e adolescente tem um passado que deve ser valorizado e os
pontos fortes desse passado devem ser firmados. É importante para toda
criança e adolescente desenvolver um senso de identidade positivo.
Os seguintes exercícios ajudam você a considerar porque memórias são
importantes e, feito com pessoas, ajuda a reconhecer que as experiências de
infância de todos são diferentes.
Você pode tentar com sua família e amigos, lendo as perguntas você mesmo
ou deixando outro fazer para que você participe.
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Pense sobre qualquer momento da sua infância. Pode ser um tempo feliz ou
triste.
Descreva a imagem que você tem na sua memória respondendo as
seguintes perguntas:
Não se apresse e dê uma pausa entre cada pergunta.
Quem mais está envolvido na situação?

O que você está fazendo?

Onde você está?

Que sons você pode ouvir e cheiros que pode sentir?

Do que você tem mais medo?

Sobre o que você está mais ansioso?

Você lembra quantos anos tem?
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Use o espaço abaixo para marcar as respostas das próximas perguntas
sobre suas experiências ao crescer.
Quem foi mais importante na sua vida?

Quais eram seus lugares favoritos?

Do que você gostava de brincar?

Qual era seu maior medo?

Quais sonhos você tinha?

Hoje, o que te lembra daquele tempo?
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CAPÍTULO 4

HABILIDADES E CONHECIMENTO DA FAMÍLIA
COLHEDORA

1 - SEPARAÇÃO E PERDA
A próxima seção foi tirada do livro de Vera Fahlberg -“A Jornada da Criança/
adolescente no Acolhimento”, 1994.
Esta é uma ficção sobre estar separado de pessoas a quem se tem vínculo.
Muitas crianças/ adolescentes acolhidos passaram por experiências de
separação similares a esta.
Você está em casa à noite. Suas três crianças estão dormindo e você acabou
de ir para cama. Seu marido está fora e não voltará logo. Tudo está quieto e
você está se acalmando para dormir.
De repente alguém bate na porta e passos se fazem notar pelo barulho.
Alguém de uniforme entra no seu quarto e anuncia: Você vem comigo. Ele te
leva para fora com seus filhos e todos entram no carro. Você passa por uma
vizinhança estranha longe de sua casa. Você é deixada no carro enquanto o
homem leva uma de suas crianças para uma casa e a deixa ali. O homem de
uniforme volta, dirige mais um pouco e deixa sua segunda crianças em outra
casa e o mesmo acontece com a terceira crianças. Ele te leva de volta para
casa e te deixa lá sozinha.
A.

Como você se sente quando a pessoa de uniforme entra na sua casa?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
B.

Como você se sente enquanto suas crianças são deixadas com estranhos?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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C.

O que você gostaria de fazer?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2 - RECONHECENDO O ABUSO
Descreva o que você pensa sobre o abuso:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3 – ESTUDO DE CASO:
MARIA (12 anos)
Geralmente acontecia quando eu e minha irmã voltávamos da escola. Não me
lembro quantos anos eu tinha quando tudo começou – parece que nunca teve
um começo… que sempre ocorreu. Ele tirava suas roupas e nossas também. Aí
ele nos tocava nas nossas partes íntimas e nos fazia tocá-lo também. Quando
eu tocava, ele ficava molhado e pegajoso. Ele nunca nos dava nossa mesada
até fazermos isso. Quando eu tentei empurrá-lo, ele me bateu no rosto.
Meu pai não conversava muito com as pessoas, e ele nunca nos deixava
brincar fora de casa, então não tínhamos amigos. Minha mãe nos deixava
várias vezes sozinhas e ia a casa da vovó. Eu queria falar para minha mãe,
mas não sabia como. Meu pai dizia que se contássemos a alguém, ele nos
mataria. Ele dizia que as outras pessoas não falariam mais comigo, e eu
acreditava nele. Ele fazia-me sentir horrível e estúpida. Uma vez, minha
irmãzinha, Ana, e eu estávamos deitadas na cama conversando sobre tudo isso
e decidimos fugir para a casa da vovó e contar a mamãe.
Mas quando chegamos na casa da vovó, recebemos uma bronca por termos
saído a noite e minha mãe nos levou de volta para casa e brigou com meu pai
e eu nunca tive a oportunidade de falar a ela. Depois disso, eu não sabia mais
o que fazer.
Um dia Ana, que sempre estava ansiosa na escola, começou a contar a
professora sobre seus pesadelos e sobre monstros que faziam coisas horríveis
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a ela e foi aí que as pessoas começaram a nos questionar sobre nosso pai. Eu
fiquei petrificada quando eles me perguntaram sobre tudo, mas agora me
sinto aliviada. Estamos numa família acolhedora por enquanto e eu nunca mais
quero ver meu pai de novo, mas gostaria que mamãe arranjasse uma casa e
que nós pudéssemos voltar a morar com ela.
Como o relato de Maria o afetou?

Como você acha que Maria se sentiu ao ir morar com uma família
acolhedora?

Quais são os cuidados especiais que a família acolhedora precisa ter com a
Maria?

Qual seria o papel dos filhos biológicos dos acolhedores, se eles tiverem
algum?
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- AMBIENTE SEGURO:
Descreva quais mudanças você implementaria a sua rotina familiar se você
tivesse pessoas estranhas morando nele.
Agora, pense no que precisa mudar dentro do seu lar?
Comportamento atual

Mudança necessária
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5 – DCIPLINA POSITIVA
Leia os exercícios sobre os problemas de comportamento de Samara & João.
Utilize o que você tem aprendido para responder as questões.
Samara tem 2 anos. Você pergunta a ela se ela pegou o ursinho de seu irmão,
ela responde que não. Mais tarde, você encontra-o embaixo da cama dela.
Samara diz que não foi ela que o colocou ali.
A) Relacione o comportamento de Samara com o seu desenvolvimento.
Se Samara for uma criança acolhida, o que os acolhedores devem lembrarse ao se relacionarem com ela?

Samara tem 9 anos. Pacotes de bolachas, barras de chocolate, latas de fruta
e outras comidas desaparecem com frequência. Você pergunta a Samara se
foi ela quem pegou algumas destas coisas. Ela diz que não. Mais tarde você
encontra embalagens vazias e outras provas do crime. Samara ainda nega
que ela tenha pegado qualquer coisa, mesmo quando você a vê pegando
várias coisas.
B) Relacione o comportamento de Samara com o seu desenvolvimento.
Se Samara for uma criança acolhida, o que os acolhedores devem lembrarse ao se relacionarem com ela?
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Samara tem 15 anos. Uma quantia de dinheiro sumiu de sua bolsa e você
encontra dois novos CDs no quarto de Samara. Ela diz que não tem
conhecimento algum do dinheiro desaparecido e que você está sempre
culpando-a.
C) Relacione o comportamento de Samara com o seu desenvolvimento.
Se Samara for uma adolescente acolhida, o que os acolhedores devem
lembrar-se ao se relacionarem com ela?

•
Aos 2 anos, Samara não terá desenvolvido ainda um entendimento do
certo e errado, e não saberá dizer porque é errado tomar algo que pertença
a outra pessoa ou até mesmo de se lembrar aonde ela teria colocado o que
ela apanhou. O único entendimento que ela tem, é que fazer algumas coisas é
errado se um adulto assim diz. Ela sabe que deve obedecer, porém não tem
seu próprio sentido do que é certo e errado, e só virá a desenvolvê-lo mais
tarde.
•
Aos 9 anos, Samara está começando a entender o que é certo e errado
de uma forma mais abstrata. Ela tem a capacidade de pensar sobre seu
comportamento e de sentir remorso. Ela tem um ponto de vista forte a respeito
do que é justo e exclama com frequência que algo é injusto. Ela está
aprendendo as regras de convivência social em grupo e entre amigos, sempre
disposta a demonstrar sua posição e procura não deixar-se abalada.
•
Samara talvez veja as guloseimas como uma forma de consolo por
alguma falta de afeto em sua vida. Por outro lado, as guloseimas talvez sejam
sua maneira de comprar amizades ou demonstrar sua posição diante das
outras crianças/ adolescentes.
•
Aos 15 anos, Samara já desenvolveu uma consciência e tem a
capacidade de entender que suas ações têm consequências para os outros.
Samara sabe que roubar testará seus relacionamentos com os adultos. Talvez
o roubo tenha se tornado um hábito e ela não tem forças para controlar seus
impulsos. Samara pode estar testando seu relacionamento com os adultos que
cuidam dela, para ver se eles ainda a amam apesar de seu comportamento.
Se ela for uma adolescente acolhida, ela talvez tenha a expectativa de que
os acolhedores a rejeitarão, como já aconteceu em seu passado e isso
reforçará seus temores pessoais e sua autoestima baixa. Ela pode até querer
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ser rejeitada na esperança de que talvez ela vá morar em outro lugar! João
tem 2 anos. Ele pede para você ler uma história. Quando você acaba de ler,
ele pede para você ler novamente. Ele já decorou a história de cor. Você
constrói torres para ele com blocos, porém ele só quer destruí-las. Ele às vezes
joga seus brinquedos no chão com força, frequentemente quebrando-os.
D) Como o comportamento de João se relaciona ao seu desenvolvimento?

João tem 9 anos. Tudo que ele ganha, ele acaba destruindo, incluindo
brinquedos que ele sempre quis. Às vezes ele quebra outras coisas, porém,
talvez mais por acidente do que de propósito. A destruição de seus pertences
parece ser proposital. Ele fala que não sabe ler e quer que seus acolhedores
leiam para ele.
E) Como o comportamento de João se relaciona ao seu desenvolvimento?
Se João for uma criança acolhida, o que os acolhedores devem lembrar-se
ao se relacionarem com ele?

João tem 15 anos. Ele nunca lê e passa todo seu tempo assistindo TV e
brincando jogos no computador. Quando ele fica bravo, ele tende a chutar e
socar as coisas ao redor, às vezes até destruindo os pertences de outras
pessoas.
F) Como o comportamento de João se relaciona ao seu desenvolvimento?
Se João for um adolescente acolhido, o que os acolhedores devem lembrarse ao se relacionarem com ele?
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•
Aos 2 anos, as crianças/ adolescentes necessitam de rotina e repetição,
e estão começando a aprender sobre o mundo ao redor através de histórias e
da palavra falada.
•
Destruindo torres de blocos não seria considerada necessariamente uma
tendência destrutiva. Pode ser um prazer que ele sente ao se ver capaz de
fazer algo que tenha consequências reais e imediatas, ou seja, ele é capaz de
derrubar torres feitas de blocos. Ele pode, ou não, ter a capacidade de
construí-las de novo.
•
Aos 2 anos ele está tentando adquirir algum controle sobre o seu
mundo. Jogar brinquedos com força no chão pode ser devido a alguma
frustração que ele sinta em relação a sua falta de habilidade de controlar
estes brinquedos do jeito que ele gostaria.
•
Aos 9 anos, as habilidades motoras e musculares de João já devem ter
melhorado. João pode preferir quebrar os brinquedos ao invés de se mostrar
capaz de brincar com eles adequadamente. Talvez ele esteja recebendo mais
atenção ao quebrar os brinquedos do que ao brincar com eles de maneira
correta.
•
Ele começará a resistir as tentativas de afeto em público dos adultos ao
seu redor. Ele talvez sinta falta dos momentos quando alguém sentava para
ler uma história para ele, especialmente quando este tipo de afeto seja
considerado mais aceitável, por não ser em público.
•
Aos 15 anos ler livros talvez não seja comum para meninos adolescentes
entre o grupo de amigos de João, ao contrário de assistir TV ou brincar jogos
no computador. João quer impressionar seus amigos mais do que seus pais ou
acolhedores.
•
João, nesta fase de sua vida, estará tentando entender suas emoções
fortes. Chutar e socar talvez sejam as únicas maneiras que ele conheça de
aliviar estes sentimentos.
•
João saberá que destruir os pertences de outros, testará severamente
seu relacionamento com os adultos ao seu redor. Ele talvez tenha criado o
hábito de destruir objetos e tem dificuldade de controlar seus impulsos. João
talvez esteja testando seus limites para ver se, apesar de seu comportamento,
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os adultos em sua vida ainda se importam com ele.
6 - O que realmente me aborrece…
- Cada um se aborrece com coisas diferentes.
- Pessoas mais descontraídas têm menos tendência de se deixarem ser
aborrecidas, e se tornarem frustradas ou exaustas
Coloque as cadeiras em um círculo, uma a menos do que o número de
participantes.
Uma pessoa fica em pé no meio do círculo e descreve o que os aborrece.
Os outros que se aborrecem com a mesma coisa se levantam e trocam de
lugar.
Quem não conseguir achar uma cadeira para sentar, fica no meio e por sua
vez descreve algo que os aborrece.
Então todos que se aborrecem com a mesma coisa se levantam e trocam de
lugar…
Tome nota das coisas que aborrecem as pessoas do grupo

7 - Reflita sobre as seguintes questões e discuta-as:
A) Quando eu era uma criança, eu sabia que os adultos não aprovavam
de meu comportamento quando …

B) Como um adulto, quando uma criança está se comportando de uma
maneira que eu não aprovo, eu …………
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8 - Mantendo a Paz
Impondo limites
Não é possível utilizar todas as estratégias existentes para transformar o
comportamento da criança/ adolescente, mas um bom começo seria demarcar
claramente e com autoridade os tipos de comportamentos que você e sua
família não irão tolerar. Estes limites não devem ser negociáveis. Geralmente,
estes limites já existem dentro do lar para proteger a criança/ adolescente e
a família emocionalmente e fisicamente. Porém, tenha cautela com o número
de regras, pois a existência de muitas delas pode ser confuso para a criança/
adolescente acolhido.
Pense nos limites que são essenciais para você. Procure explicar claramente
porque você não permite certos comportamentos. Imagine que você está
explicando os seus limites a uma pessoa recém-chegada a seu lar.
A) Alguns dos limites que temos em nosso lar são...

B) Nossas razões são...
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Faça duas listas:
C) Quando eu era criança/ adolescente, eu aprendi a me comportar
através de:

D) Com meus próprios filhos ou outras crianças/ adolescentes dentro do
meu lar, eu ensino eles a se comportarem através de:
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Ao acabar o exercício acima, compare as duas listas. Note qualquer
semelhança ou diferença.

As seguintes listas contêm palavras que podem ser usadas para descrever
métodos diferentes de disciplina. Quais palavras melhor descrevem a sua
maneira de disciplinar…
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1.

Amável

2.

Discussão aberta

3.

Explicação

4.

Estruturada

1.

Suborno

2.

Frustrada

3.

Coerção

4.

Chantagista

5.

Caótica

9 – Entendendo as diferenças
Descreva alguns de seus preconceitos:
A) De onde eles vem?
B) Que efeito os seus preconceitos tem sobre…
a) Sua maneira de viver
b) Seus relacionamentos com sua família
c) Seus relacionamentos no trabalho ou na comunidade
d) As decisões e escolhas que você faz
** Que impacto você acha que preconceitos terão sobre qualquer criança/
adolescente que você venha a acolher?
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CAPÍTULO 5

DIZER ADEUS – SEGUIR EM FRENTE E SE
DESPRENDER

1) Descreva situações positivas e negativas de quando você teve que dizer
adeus.

2) Compartilhe uma destas experiências com outros do seu grupo.
Dizer adeus tende a ser um momento cheio de emoção. A maneira como as
pessoas dizem adeus varia de acordo com o histórico e a personalidade de
cada um. Todos precisam ter a liberdade de lidar com a perda sentida ao
dizerem adeus, de sua própria maneira.
Lições aprendidas através de sua experiência pessoal ajudam a identificar o que
faz do adeus uma experiência positiva.
Exercício: Leia novamente as oito razões para terminar o acolhimento e
descreva uma maneira de finalizar cada tipo de situação de maneira positiva.

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.
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MANTENDO AS MEMÓRIAS SEGURAS
É importante que os acolhedores ajudem as crianças/ adolescentes a
manterem o seu passado e a procurarem entendê-lo, ao invés de esquecê-lo.
Quando uma criança/ adolescente muda de lar existe o perigo de ele perder
o contato com seu passado. Uma criança/ adolescente que vai de lar em lar
terá pouca ligação com sua história, a não ser que os acolhedores preservem
seus relacionamentos, histórico médico e escolar, e outros pontos de referência
do passado da criança/ adolescente para ele.
Exercício: Descreva alguns itens que você guardou de sua infância e porque eles
são especiais para você.

Exercício: fazer uma árvore genealógica
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CAPÍTULO 6

FILHOS DOS ACOLHEDORES

Atividade 1:
Em um grupo, faça as seguintes perguntas:
1.

Se eu pudesse ser famoso, eu seria ……………………………

2.

Se eu pudesse ir a algum lugar, eu iria …………………….

3.

Se eu escrevesse um livro, eu escreveria sobre …………………….

4.

Quando eu crescer, eu quero ser …………………………..

5.

Se eu fosse uma fruta, eu seria……………………………..

6.

Se eu fosse um animal, eu seria …………………………

Atividade 2:
Trabalhe em grupos de 3 a 4 crianças/ adolescentes, e mais um adulto. Anote
o seguinte:


O que eles entendem sobre a ideia de suas famílias acolherem?

Como eles se sentem sobre isso? – empolgados, preocupados,
interessados ou outro?



Por que eles se sentem assim?

Eles já conversaram sobre isso com alguém? Volte a se reunir em um
grupo maior e discutam o tema acima.


Leia o seguinte texto: A família de Jonas tem sido uma família acolhedora há 2
anos. Jonas tem 10 anos…
‘Minha mãe me falou antes de acolhermos uma criança que as vezes a criança
me contaria coisas que ela não gostaria que os acolhedores soubessem. Ela
falou que se isso acontecesse, eu teria que contar a ela, mesmo se a criança
acolhida me pedisse para não contar. Eu não achava que esse tipo de coisa
aconteceria de verdade.
A primeira criança que acolhemos foi o Davi, ele tinha a mesma idade que eu
e nós compartilhávamos um quarto. Na primeira noite, ele me contou tudo que
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seu pai tinha feito a ele – espancou, deixou ele sozinho em casa, fez ele
cozinhar e limpar toda a casa. Ele me mandou não contar a ninguém – se eu
contasse, o seu irmão mais velho me bateria.
Eu me preocupei a noite toda sobre isso, mas de manhã eu resolvi contar a
minha mãe. Fiquei aliviado ao contar a ela. Eles resolveram tudo e nada de
ruim aconteceu comigo. Davi pôde conversar com minha mãe e com a
assistente social sobre coisas que ele jamais contou a alguém antes. Ele nem
tem um irmão mais velho, mas mamãe disse que ninguém jamais teria me
machucado por ter contado o que o Davi falou para mim!’
Atividade 3:
Coloque cartões com as seguintes perguntas no chão, com a face escrita para
baixo. Junte as crianças/adolescentes em um círculo. Cada uma deve escolher
um cartão, ler a pergunta e responde-la.
1.

Como é o seu banheiro de casa?

2.

Quem limpa a casa?

3.

Quem é seu cantor ou banda favorita?

4.

O que você faz quando está entediado?

5.

O que você mais gosta de fazer?

6.

O que você mais detesta fazer?

7.

Quando você está feliz, o que você faz?

8.

Quando você está triste, o que você faz?

9.

Para que servem os pais?

10.

Para que servem irmãos e irmãs?

11.

O que você gosta de fazer com seus amigos?

12.

Do que você tem pavor?

13.

O que você faz nas manhãs de sábado?

14.

O que você faz nos domingos?

15. Você consegue pensar no que mudará quando sua família começar a
acolher crianças ou adolescentes?
16.

Há algo que você não quer que mude?

17.

Há algo que você gostaria que fosse mudado?

18. A quem você contaria se você visse ou ouvisse a criança ou adolescente
acolhido fazendo ou falando algo que você não acha certo?
19.

Que coisas você terá que compartilhar?

20. Faça uma lista de coisas que você não se importaria em compartilhar e
outra de coisas que você não quer compartilhar
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E Finalmente… Vamos avaliar:
O que você mais gostou deste curso?

O que você menos gostou deste curso?

Como o curso te ajudou a sentir-se mais preparado para tornar-se uma família
acolhedora?

Como este curso te ajudou a preparar seus filhos para o acolhimento?
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O que você gostaria de aprender mais?

Quais são três coisas importantes que você aprendeu sobre o acolhimento?
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