
PRÁTICAS REALIZADAS PELO PSICOSSOCIAL DO NÚCLEO 
ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA DPDF

REAPROXIMAÇÃO
DE FAMÍLIA                                   

REVELANDO  A
PATERNIDADE

MEDIAÇÃO



REAPROXIMAÇÃO
DE FAMÍLIA                                   

REVELANDO  A
PATERNIDADE

Adoção por extensão quando a 
criança/adolescente não tem 
conhecimento de sua origem ou 
quando maiores de 18 anos, 
adotados, demonstram desejo  de 
buscar sua família de origem.

JUSTIFICATIVA

Assegurar o Direito expresso no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente  de conhecimento a 
origem

Crianças/Adolescentes que 
vivenciaram ou estejam vivendo
situação de risco ou de 
vulnerabilidade, permanecendo sem
contato com a família ou com algum
familiar.

JUSTIFICATIVA

Busca-se o resgate do direito a    
Convivência familiar e 
fortalecimento de vínculos parentais



DEMANDA

Determinações judiciais  

Demandas espontâneas     

Solicitações da rede e Órgãos 
parceiros. 

OBS.: há uma grande procura do 
público como possibilidade do 
resgate da unidade familiar.                                               

DEMANDA

Encaminhamento das 
Equipes Técnicas da 
VIJ;

Demanda espontânea ( 
maiores de 18 anos)
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OBJETIVO

Resgatar a unidade e a convivência familiar, 
mudando o contexto social em que se encontra 
a criança/adolescente; 

Diminuir conflitos familiares;

Diminuir a Judicialização;

Confecção de relatórios para auxiliar os 
Processos Judiciais de Guarda, Liberação de 
Acolhidos ou de Regulamentação de Visitas; 

Diminuição dos possíveis danos emocionais ou 
físicos decorrentes do sentimento de 
abandono.

OBJETIVO

Cumprir o Estatuto da Criança e do 
Adolescente

Compromisso com a verdade sobre 
a Origem Biológica

Assegurar uma relação sincera e 
verdadeira entre “PAI e FILHO”

Diminuir danos emocionais e à 
saúde mental em consequência de 
uma revelação de origem de forma 
inadequada.
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INOVAÇÃO

Promover a adaptabilidade de Criança/Adolescente ao retorno 
ao contexto familiar e à nova configuração da família;

Dissolução de situações conflitantes (Mediação);

Pacificação social;

Resolução de conflitos familiares que colocavam em risco os 
direitos e a segurança de crianças/adolescentes;

O tempo para conclusão do processo de reaproximação é 
definido respeitando a necessidade e dos menores envolvidos 
compreensão dos menores envolvidos;

Plano de Atendimento diferenciado para  cada caso;

A Equipe Técnica da DPDF/NIJ acompanha a família, até os 
membros envolvidos demonstrarem aptidão para dar 
continuidade ao convívio familiar de forma pacífica e 
autônoma;

Reincidência  mínima;.                                                       

INOVAÇÃO

Assegurar a revelação da origem de forma 
adequada  e responsável.

Que o reconhecimento da origem ocorra de 
forma gradual, diminuindo possíveis danos 
emocionais, de uma revelação inadequada;

Adequação ao tempo de  cada parte 
envolvida, sem a rigidez de definir prazos 
para o encerramento do acompanhamento;

Trabalhar de forma positiva na perspectiva 
da vida;

As partes envolvidas participam da 
elaboração do Plano de Atendimento;

A Revelação é feita pela família, a equipe 
trabalha  como facilitadora.  A família é a 
PROTAGONISTA de sua história.
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ETAPAS

Mediação das partes;

Homologação do acordo;

Acolhimento Crianças/Adolescentes;

Trabalhando com os menores envolvidos preparando a 
inserção de um novo membro no contexto familiar;

Apresentação e inserção do adulto no contexto;

Trabalho em conjunto;

Fortalecimento dos vínculos;

Observado a vinculação dos envolvidos, inicia visitas 
fora do contexto da VIJ;

Atividades lúdicas, confecção de cartazes, jogos, além 
de piquenique preparando a liberação das partes.

ETAPAS

Acolhimento dos Pais;

Acolhimento da Criança e ou Adolescente;

Trabalhando com a família animal e da 
Girafa;

Plantando o pé de feijão;

Orientação dos Pais para revelar a 
verdade;

Confecção de cartaz pelas partes 
envolvidas, contando a história da Família;

Lanche de Encerramento;

Liberação da Família;
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INSTRUMENTOS/ATIVIDADES

Casinha de madeira;

Jogos lúdicos;

Desenhos livres;

Foto do familiar que vai ser Inserido;

Quebra cabeça da foto;

Entrevistas;

Cartazes (Eu Gosto/Ele Gosta/ O que vamos fazer 
juntos);   

“Caça ao Papai”;   

Fabricando nossa massinha,   Brigadeiro (doce) ou 
bijuterias;  

Piquenique (VIJ);

Visitas fora do contexto da Justiça.                                                                                         

REAPROXIMAÇÃO
DE FAMÍLIA                                   

REVELANDO  A
PATERNIDADE

INSTRUMENTOS/ATIVIDADES

Jogos lúdicos;

Família animal e da Girafa;

Brincadeiras envolvendo família que 
facilitam o contar a origem e como essa 
história iniciou.

Confecção do cartaz que conta a história 
desse encontro;

Encerramento com a participação de 
pessoas que segundo as partes envolvidas 
foram importantes no Processo;

Lanche de encerramento                                                                   



O ABRAÇO É UM LAÇO DADO POR FORA 
QUE DESATA NÓ POR  DENTRO”    

OBRIGADA A TODOS

Ana Maria Mendes Brandão

(Psicóloga)

anajp.brandao@gmail.com

najinfancia.defensoria.df.gov.br 










