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Ao lançar o Concurso Mude um Destino, em março de 2007, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) despertou a sociedade para 
um tema que está praticamente fora da pauta no País: a realidade das crianças e dos adolescentes que vivem em abrigos.  

A campanha envolveu juízes, instituições e cidadãos. Movimentou as equipes de psicologia e assistência social existentes nas varas da 
infância e juventude. A comissão julgadora recebeu 230 projetos, dos quais foram selecionados sete, na categoria abrigos, e quatro, na 
categoria Poder Judiciário. O resultado do trabalho de tantas mãos e mentes é apresentado nesta publicação.

O objetivo desta revista é divulgar pelas varas da infância e juventude e pelos abrigos do País o trabalho de juízes que enfrentam dificuldades 
e superam a burocracia para solucionar dilemas hoje presentes na maioria dos abrigos do Brasil. O que fazer com adolescentes que 
completam 18 anos e que não foram encaminhados para uma família substituta? Como fortalecer famílias pobres, com acesso precário 
à saúde, educação e excluídas da rede de proteção da cidade em que vivem? Afinal, é preciso fortalecê-las para que tenham condições de 
criar seus filhos com o mínimo de dignidade. Não há respostas conclusivas para questões tão complexas, mas certamente os trabalhos aqui 
relatados apontam caminhos interessantes que estão ajudando a mudar o destino de milhares de meninas e meninos pelo Brasil afora.
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Mozart Valadares Pires 

Presidente da AMB

Os abrigos enfrentam os mesmos dilemas, apenas são vistos por outro ponto de vista. É a percepção de quem vive o dia-a-dia das crianças e 
adolescentes. Acompanha sua angústia pela ausência dos pais, pela escassez de visitas, pela incerteza do futuro. São meninos e meninas que 
sonham em voltar para a casa da família, ainda que isto se resuma a morar em uma casa apertada. São meninos e meninas que, por outro lado, 
têm medo de completar 18 anos no abrigo. São adolescentes que querem ser amados, querem ser filhos, querem integrar uma família. 

As trilhas apontadas pelas experiências aqui relatadas revelam que, ao trabalhar em contato permanente com a Justiça, os abrigos têm 
mais possibilidade de fazer com que as crianças voltem para casa ou se adaptem às famílias substitutas. Mostram que a convivência com a 
comunidade, durante o período de abrigamento, é fundamental e que, quanto mais eficiente for a equipe de assistentes sociais e psicólogos 
de um abrigo, mais amparadas estarão suas crianças e jovens.

Para além de todos os problemas inerentes ao abrigamento, os projetos aqui relatados mostram que, com trabalho, criatividade e ousadia é 
possível oferecer um futuro melhor e mais digno para milhares de meninos e meninas brasileiros.

Boa leitura!
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Meu nome é Carlos (nome fictício) 
e morei quatro anos no Sítio Agar. Sou 
portador do vírus HIV, perdi minha 
mãe quando tinha seis anos e fui morar 
com meu pai. Éramos bem pobres. Meu 
pai bebia muito e não me cuidava bem. 
Não me levava para o hospital para fazer 
tratamento porque morávamos bem 
distante, numa chácara onde ele era 
caseiro. Mas ele era meu pai e gostava 
dele do jeito que ele era.

Um dia o conselho tutelar foi até 
minha casa, me tirou dali e me colocou 
num abrigo no interior de São Paulo. 
Detestava aquele abrigo e tinha raiva 
de todo mundo. Não entendia porque 
haviam me tirado do meu pai. 

Acho que nunca tive sorte na 
minha vida. Já tinha aids e naquele 
abrigo desenvolvi câncer de intestino. 

O tratamento foi horrível. O monitor 
do abrigo me colocava sozinho no 
ônibus, eu viajava durante três horas e 
o motorista me deixava no hospital para 
fazer quimioterapia. Quando acabava, 
uma assistente social me colocava no 
ônibus e novamente eu viajava três 
horas para voltar ao abrigo. Isso era 
feito três vezes por semana durante três 
meses seguidos. Não sabia o que tinha 
e nem entendia porque meus cabelos 
caiam. Mas me curei do câncer.

Depois me deram para adoção. 
Era uma família legal, mas não me 
acostumei e voltei para o abrigo. Gostei 
de voltar, não pelo abrigo, mas porque 
meu pai passou a me visitar pelo menos 
uma vez a cada 15 dias. Só que um dia 
meu pai nunca mais apareceu. Passei 
a odiar todo mundo, me senti só no 
mundo. Comecei a aprontar e o abrigo 

me mandou embora. Fui mandado 
para o Sítio Agar. 

Cheguei lá e desde o primeiro dia 
quis fugir. O diretor conversou comigo 
e fiquei. Quatro anos se passaram, mas 
não me acostumei a morar num abrigo 
mesmo tendo muitas coisas legais no 
Sítio Agar. Aprontei, briguei, mas nunca 
chorei. Não sei chorar. Só sabia que não 
queria ficar num abrigo. 

Tempos depois, fui novamente para 
adoção e deu certo. Acho que melhorei 
muito. Sou feliz e sei que tem gente que 
me ama, que gosta de mim. Vou tocar 
minha vida pra frente, tentar esquecer 
as coisas ruins. Um dia vou querer ter 
minha família, mas isto é uma outra 
história e espero ser mais feliz.

Depoimento colhido pela equipe do Sítio Agar

Quando peguei o Rafael e o 
Fernando, que são irmãos, para ser 
padrinho, a minha idéia era realmente 
ser padrinho, não pensava em adotá-los. 
No primeiro dia, o Rafael me perguntou: 
você vai adotar a gente? E eu falei: não. 
Vou ser  padrinho, que é um amigo que 
vocês vão poder contar até o dia em que 
não quiserem mais. Vou acompanhar a 
vida de vocês e ajudá-los. Assim começou 
nossa trajetória.

Eu tive medo porque é uma 
responsabilidade muito grande, não é 
uma brincadeira. Não é dizer: ah, eu vou 
pegar uma criança no final de semana ou 
vou fazer isso quando puder.

Em um ano como padrinho, fui 
conhecendo a personalidade de cada 
um deles, o bom e o ruim. Você vai se 
envolvendo, vai criando amor. Acho 
muito difícil olhar para alguém e dizer: vou 

adotar. Tem de haver um tempo para que 
o amor surja. Até que um dia você pensa: 
puxa vida eu gosto tanto dessas crianças, 
por que não adotar? Achei que perderia 
a liberdade, o não ter compromisso. 
Como padrinho, quando não podia 
pegá-los, sabia que havia uma equipe 
cuidando deles. Quando você adota é 
uma responsabilidade muito maior, então 
comecei a ler sobre adoção tardia.

Aqui no Brasil, existe um preconceito 
muito grande de adotar crianças acima de 
três anos. Todo mundo quer bebê. E eu 
via essa quantidade enorme de crianças 
maravilhosas com tanto potencial. 

O Rafael pode vir a ser um grande 
artista. O Fernando, um administrador ou 
um fotógrafo. Eles têm várias qualidades 
e estavam naquele ambiente de abrigo, 
que é ótimo porque dá o básico que é 
educação e alimentação, mas acho que o 

abrigo não é um lugar para uma criança 
se desenvolver.

Completamos três meses, como uma 
nova família. No primeiro mês, foi muito 
difícil. Tive momentos de medo, o que é 
natural porque eu tinha uma determinada 
estrutura de vida e de repente me vi com 
mais duas pessoas entrando na minha 
intimidade. E a responsabilidade? Será 
que eu conseguiria vencer este desafio?

Pedi muito a Deus que me desse 
amor, porque você não pode adotar por 
caridade ou qualquer outro motivo que 
não seja amor.

É um privilégio ter a capacidade de 
ajudar alguém. 

Cláudio César da Silva / Pai adotivo de 
Fernando e Rafael – Campo Grande (MS) / 
Depoimento retirado do vídeo institucional do 
projeto Padrinho

“Eu me sentia só no mundo”

“Adoção não é caridade, é amor”

Depoimentos
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Em 2000, a juíza Maria Isabel de Matos 
Rocha, da 1ª Vara da Infância e Juventude 
de Campo Grande (MS), criou um projeto 
inovador, que começa a ser replicado em 
outras varas do Mato Grosso do Sul e de 
outros estados: o projeto Padrinho, uma 
iniciativa que promove o encontro entre 
crianças e adolescentes abrigados e pessoas 
dispostas a ajudá-los. O apadrinhamento pode 
ser extensivo a famílias. O projeto ganhou o 
primeiro lugar no Concurso Mude um Destino, 
promovido pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros  (AMB).

“Nosso trabalho consiste, antes de tudo, 
em acreditar no sistema jurídico e na proposta 
do Estatuto da Criança e do Adolescente  
(ECA), e ter fé que os bons resultados são 
possíveis”, diz Maria Isabel. Entretanto, a 
iniciativa surgiu do fato de a juíza ser receptiva 
a novas idéias. Um dia, uma professora 
de francês se aproximou para conversar 
informalmente com Maria Isabel. “Ela chegou 
pra mim e disse: ‘olha eu gostaria de ajudar, mas 
não sei onde estão as crianças’. Ela não queria 
apenas dar apoio financeiro, mas se aproximar 
e dar carinho”. A juíza relata ter ficado surpresa 
com a fala da professora. “Como não existem 
crianças? Está cheio de crianças precisando do 
que aquela professora quer dar. Pensei, então, 
que deveríamos promover este encontro entre 
pessoas que querem ajudar e as crianças que 
precisam de ajuda”.  

O projeto busca soluções para processos 
ajuizados na Vara que evidenciem situação de 
risco para crianças e adolescentes. Isso inclui 
meninos e meninas que não têm família, que 
vivem em abrigos em razão da necessidade de se 
afastar do convívio familiar por decisão judicial, 
e ainda crianças que vivem com parentes, mas 
que enfrentam situação de pobreza extrema ou 
sofrem violência. 

A equipe procura, então, pessoas ou 
empresas interessadas em apadrinhar crianças, 
adolescentes ou famílias. Quem aceita, assume 
o compromisso moral de ajudá-los a suprir 
suas necessidades materiais e afetivas. Um 
padrinho tem pelo menos quatro formas de 
participar: pode ser uma família acolhedora, 
que recebe crianças e adolescentes nas férias, 
finais de semana ou durante o período em 
que ela estaria abrigada esperando o final 
da tramitação do processo na Justiça. Há o 

padrinho doador, que ajuda financeiramente; 
o prestador de serviço, que atua diretamente 
no abrigo, como médicos e dentistas, por 
exemplo; e os chamados padrinhos afetivos. 
Estes últimos são os que estabelecem contato 
mais próximo com as crianças e adolescentes. 
Atuam como uma espécie de tutor, orientando 
sobre os mais diversos assuntos, que é uma 
tarefa normalmente desenvolvida pelos pais. O 
estabelecimento desse tipo de vínculo costuma 
resultar em adoção.

Os padrinhos de Campo Grande estão 
apontando um caminho para um dos maiores 
dilemas dos abrigos no País – o destino dos 
adolescentes que, ao completar 18 anos, 
precisam sair das instituições, não têm mais 
vínculos familiares e não conseguiram ser 
encaminhados para uma família substituta. 
“Temos resultados de adolescentes que 
estão caminhando a partir da oportunidade 
oferecida por um empresário que se tornou 
um padrinho prestador de serviço ou de outro 
que ofereceu ao jovem seu primeiro emprego”, 
diz Rosa Aquino, coordenadora do projeto. 

Rosa cita o exemplo de cinco adolescentes 
que tiveram padrinhos afetivos e foram 
adotados. “Essa experiência vai contra todas 
as estatísticas de quatro anos, quando os 
adolescentes não tinham oportunidade de 
convívio familiar porque haviam passado da 
idade de serem adotados”, completa.

NOVAS 
OPORTUNIDADES

Cláudio César da Silva apadrinhou dois 
irmãos adolescentes, Fernando e Rafael. Após 
um ano de convivência, adotou os meninos. 
“Depois desse tempo como padrinho, fui 
conhecendo a personalidade de cada um, 
vi o que havia de bom e de ruim. Tem que 
ter convivência para que o amor surja”, diz 
ele.  Maristela Samogin, que também é mãe 
afetiva de uma adolescente, diz que se tivesse 
tido filhos quando foi casada, eles hoje teriam 
a idade da jovem adotada. “Sou independente, 
trabalho muito e um bebê requer mais 
cuidado e atenção. Uma adolescente me faz 
mais companhia”, diz ela. A garota adotada 
por Maristela está caminhando para vencer a 
timidez adquirida durante a vida no abrigo – vai 
para a escola, faz cursos de língua estrangeira, 
reforço em matemática e tapeçaria.

Jackson Oliveira Gomes, 18 anos, é um 
exemplo um pouco diferente. Não foi adotado 
por uma família e sim por uma empresa. 
Conseguiu emprego aos 16 anos e, por meio 
da parceria do projeto Padrinho com a agência 
de habitação do estado, brevemente terá uma 
casa para morar. O sonho é juntar a irmã e os 
três irmãos. “Estamos procurando reunir o que 
resta da família porque não temos pai e nem 
mãe”, diz ele. O rapaz afirma que, se não fosse 
o projeto Padrinho, sua vida teria sido muito 
diferente. “Hoje tenho o que muita gente 
gostaria, que é um emprego e uma casa. Mas 
tudo isso é graças ao projeto, porque se não, eu 
teria sido moleque de rua”. 

Rosa afirma que, apesar de o resultado 
do apadrinhamento de jovens ter superado 
as expectativas, 90% das ações do projeto 
são voltadas para manter as crianças e os 
adolescentes com a família biológica ou com a 
família extensa, que são tios e avós. “Só quando 
não temos resultado e a criança fica no abrigo é 
que partimos para um apadrinhamento afetivo”.

O esforço para manter a família unida 
está expresso na história de Ivania de Amorim, 
uma jovem mãe de sete filhos pequenos. Ela 
chegou à 1ª Vara da Infância e Juventude em 
busca de registro para um de seus filhos, mas 
sua situação chamou a atenção da equipe do 
projeto. Ivania morava com as crianças em um 
barraco que tinha uma fossa aberta no quintal, 
banheiro de madeira do lado de fora e janelas 
quebradas. Ivania conta ter passado dias sem 
comer para assegurar que o alimento que pedia 
a conhecidos e vizinhos fosse suficiente para 
alimentar as crianças. “Tinha dia que a gente 
comia, dia que não”.  Um padrinho do projeto 
emprestou uma casa para que Ivania fosse 
morar com os filhos até que  a Companhia 
de habitação do Mato Grosso do Sul, outra 
parceira, arrumasse uma casa definitiva para a 
família. 

Ao entrar pela primeira vez na casa que 
um dia será sua, Ivania se emociona: “Estou 
sentido uma emoção, uma alegria. Aquela 
emoção de você estar dentro do que é seu. Vou 
criar aqui todos os meus filhos e netos”. Ivania 
também foi encaminhada para um serviço de 
planejamento familiar. 

Maria Isabel de Matos Rocha, juíza  
da 1ª Vara da Infância e Juventude de 
Campo Grande (MS)

1° LUGAR: 
Apadrinhamento de crianças e 

adolescentes abrigados ganha 
 força no Mato Grosso do Sul

Categoria Juízes

“Nosso trabalho consiste, antes de 
tudo, em acreditar no sistema jurídico 
e na proposta do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e ter fé que os bons 

resultados são possíveis”.

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, ao seus direitos fundamentais.”  Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente

Fo
to

  P
ro

jet
o P

ad
rin

ho



9

Em Recife (PE), o juiz titular da 2ª Vara da 
Infância e Juventude, Élio Braz Mendes, criou 
em 2001 um serviço para atender e acompanhar 
crianças que, por decisão judicial, precisaram se 
afastar do convívio familiar e foram viver em 
abrigos. O Núcleo de Apoio à Reintegração 
Familiar (Narf), composto por duas psicólogas 
e duas assistentes sociais, atende também as 
famílias das crianças que têm processos já 
ajuizados de perda ou de suspensão do poder 
familiar. Braz Mendes ganhou o segundo lugar 
na categoria Poder Judiciário, do Concurso Mude 
um Destino, promovido pela  AMB.

A proposta é evitar que o processo resulte 
na destituição do poder familiar, assegurando 
que as crianças fiquem com a sua família 
biológica e possam voltar para sua casa e para 
sua comunidade. A perda do poder familiar 
e a tentativa de encaminhar a criança ou o 
adolescente para adoção são hipóteses cogitadas 
apenas depois de esgotados todos os recursos 
para o retorno à família de origem. 

As ações do Narf são baseadas no artigo 
19 do Estatuto da Criança e do Adolescente  
(ECA): “Toda criança ou adolescente tem 
direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta”. Este artigo determina, ainda, que 
seja “assegurada a convivência familiar e 
comunitária”. 

Um dos primeiros resultados desse 
trabalho são as altas taxas de retorno das 
crianças, especialmente as menores, para casa. 
Na 2ª Vara, não há meninos e meninas menores 
de sete anos disponíveis para adoção, porque 
todos retornaram para suas famílias biológicas. 
Isso, lembra o juiz, aumenta as chances de uma 
criança mais velha conseguir ser adotada.

Depois da criação do Narf, o número de 
abrigos da comarca caiu, de 2001 a 2007, de 27 
para 17. Já a quantidade de crianças abrigadas 
foi reduzida de 650 para 387, no mesmo 
período. Os processos de adoção diminuíram 

em 80% em razão do retorno das crianças à 
família de origem. 

Uma das estratégias utilizadas pela 

equipe é visitar a família logo que a criança 
ou o adolescente chegam ao abrigo. A idéia é 
acelerar o retorno e evitar longos períodos de 
internação. “De imediato, é feita uma visita à 
família da criança para que possamos identificar 
pessoalmente, junto com os pais, os motivos 
que levaram a criança ao abrigo. Buscando essas 
respostas, conseguimos traçar o caminho de 
volta”, explica o juiz Élio Braz Mendes.

Essas visitas, muitas vezes, são suficientes 
para evitar abrigamentos desnecessários. “Há 
crianças que estão no abrigo porque estão 
doentes e a mãe não consegue tratar. Às vezes, 
têm problemas de saúde, como uma asma ou 
um problema motor, que se constituem no 
motivo do abandono. Não é só negligência 
ou escassez financeira ou outra causa 
específica, como o alcoolismo. Encontramos 

casos de abandono com características 
muito específicas”, afirma o juiz. Esse tipo de 
problema pode ser solucionado pela equipe 
do Narf com um encaminhamento da 
família à rede pública ou às instituições que 
fazem parte do sistema de proteção social do 
município. 

Para agilizar a tramitação dos processos, 
o juiz adotou ações para humanizá-lo. Cada 
processo está identificado com uma foto da 
criança, o que facilita na hora de identificar 
quem é o menino ou a menina que está sendo 
alvo de discussão, avaliação ou de um parecer. 
Os casos que chegam à Vara são estudados em 
conjunto por todos os profissionais envolvidos. 
“Cria-se um vínculo afetivo com cada um 
deles e não mais uma ligação meramente 
institucional. Estudamos os casos juntos e assim 
trabalhamos com mais velocidade para atender 
àquela criança”, diz o juiz.

O trabalho do Narf é desenvolvido em 
conjunto com as equipes técnicas dos abrigos 
para que a dinâmica do trabalho seja mais 
eficiente. Há reuniões sistemáticas entre as duas 
equipes para discutir os casos de abrigamento 
e acelerar o retorno para casa. É desenvolvido 
ainda um trabalho de articulação para reunir 
em torno das famílias que têm filhos abrigados 
nas instituições que fazem parte do sistema de 
garantia de direitos. 

Esses pais e mães – ou em muitos casos 
tios e avós – são encaminhados para os órgãos 
operadores de políticas públicas que visam à 
reinserção social. A idéia é fortalecer a família 
para que ela tenha condições de receber seus 
filhos e mantê-los em casa. Em muitos casos, 
a mulher responsável pela criança ou pelo 
adolescente é encaminhada para serviços que 
trabalham com questões específicas de gênero. 
“Fazemos nosso papel para que as mulheres 
possam restaurar seu papel de mãe”, diz o juiz. 

Élio Braz Mendes, juiz titular da 2ª Vara da 
Infância e Juventude de Recife (PE)

“Há crianças que estão no 
abrigo porque estão doentes 
e a mãe não consegue tratar. 

Às vezes têm problemas 
de saúde, como uma asma 

ou um problema motor, 
que se constituem no 

motivo do abandono. Não 
é só negligência ou escassez 

financeira ou outra causa 
específica como alcoolismo. 

Encontramos casos de 
abandono com características 

muito específicas”. 

2° LUGAR: 
Juiz cria núcleo para atender  

famílias e agilizar o retorno de 
crianças e adolescentes para casa

Categoria Juízes

“Fazemos nosso papel para que 
as mulheres possam restaurar seu 

papel de mãe”.

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, ao seus direitos fundamentais.”  Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente
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O juiz Maurício Porfírio Rosa, do Juizado 
da Infância e Juventude da Comarca de 
Goiânia (GO), criou, em fevereiro de 2005, 
um projeto que aproxima a comunidade das 
crianças e adolescentes abrigados: o Anjo da 
Guarda. A iniciativa possibilita que as pessoas 
ajudem as crianças sem ter, necessariamente, o 
compromisso de adotá-las. “O projeto nasceu 
de uma idéia simples: aproximar quem quer 
ajudar de quem precisa de ajuda”, diz o juiz.

Há três tipos de padrinho: o afetivo, o 
prestador de serviço e o provedor. O primeiro 
visita a criança ou o adolescente abrigado, passa 
feriados e datas festivas com a criança.  Porfírio 
Rosa afirma que, como esse tipo de vínculo “é 
muito forte”, costuma evoluir para a adoção.

Os prestadores de serviço são  
profissionais que se dispõem a trabalhar 
voluntariamente no abrigo para suprir a 
necessidade de médicos e dentistas, por 
exemplo. Mas o leque está aberto a artistas, 
contadores de história, cozinheiros, entre 
outros. Já os padrinhos provedores contribuem 
financeiramente com o projeto e, algumas 
vezes, com as famílias biológicas, para que 
possam receber seus filhos de volta. 

O Anjo da Guarda reúne funções diversas: 
ajuda na construção de um projeto de vida 
para as crianças e adolescentes abrigados e 
potencializa os esforços de manter os meninos 
e meninas em sua família de origem ou 
encaminhá-los a famílias substitutas – no caso, a 
família madrinha ou a adotiva.

“Queremos acabar com os abrigos, 
fazendo com que as crianças possam retornar 
às suas famílias naturais ou sejam inseridas 
em famílias substitutas. O desabrigamento é o 

objetivo perseguido em todas as nossas 
ações”, diz Porfírio Rosa. O Anjo da Guarda é 
operacionalizado por uma equipe contratada 
que fiscaliza e dá apoio às atividades dos 
abrigos. “Por meio dessas equipes, chegamos 
aos abrigos e podemos realizar a aproximação 
entre os abrigados e aqueles que querem 
ajudar se tornando padrinhos”, diz o juiz.

Todos os candidatos a padrinho passam 
por um processo de capacitação, antes de se 
aproximar das crianças. Participam de pelo 
menos dois encontros coletivos de duas 
horas cada.  Nessas reuniões, conduzidas 
por instrutores reconhecidos pelo conselho 
deliberativo do projeto Anjo da Guarda, são 
realizadas dinâmicas de grupo que incluem 
desde uma reflexão sobre o abrigamento a 
questões relacionadas à família biológica das 
crianças e adolescentes abrigados.

As ações do Anjo da Guarda são baseadas 
na integração entre funcionários do projeto e as 

equipes técnicas dos abrigos. Todos trabalham 
com a idéia de preservar os vínculos familiares 
das crianças e adolescentes e sua ligação com 
a comunidade. Os meninos e meninas só são 
encaminhados a famílias substitutas depois de 
esgotadas todas as possibilidades de retorno à 
família de origem, e grupos de irmãos não são 
separados.

Apesar de a prioridade ser o retorno 
à família biológica, o número crescente de 
adoções na comarca é um dos indicadores de 
sucesso do projeto – subiram de 40 mensais 
para 150. E o número de crianças abrigadas 
caiu de 500 para 200, desde a criação do 
projeto.

PADRINHOS DO  
ANJO DA GUARDA
Afetivo

Estimula a construção e a manutenção 
dos vínculos afetivos entre crianças e 
adolescentes abrigados e seus padrinhos 
e madrinhas voluntários – pessoas 
da comunidade que são previamente 
selecionadas e preparadas para esse contato. 
Muitas vezes, o apoio é ampliado para a 
família biológica.

Prestador de Serviço
Identificados para suprir demandas 

específicas das crianças e adolescentes 
abrigados, por meio da ação voluntária de 
profissionais especializados, como médicos, 
psicólogos, dentistas e artistas, entre outros.

Provedor
Pessoas da comunidade que fazem 

doações financeiras para investir na 
coordenação e manutenção do projeto e 
para custear necessidades específicas das 
crianças e adolescentes abrigados. Pode 
incluir demandas da família biológica para 
que os pais tenham condições de receber 
seus filhos de volta.

Maurício Porfírio Rosa, juiz do Juizado 
da Infância e Juventude da Comarca de 
Goiânia (GO)

“Queremos acabar com os 
abrigos, fazendo com que 

as crianças possam retornar 
às suas famílias naturais ou 
sejam inseridas em famílias 

substitutas. O desabrigamento 
é o objetivo perseguido em 

todas as nossas ações”.

Reintegração à  
família original: 

Reintegração à  
família original: 

Reintegração à  
família original: 

20062004 2005

Número de processos:  108Número de processos:  145

61% 63% 64%

Número de processos:  136

3° LUGAR: 
Anjo da Guarda dá  

padrinhos a crianças e 
adolescentes abrigados

Categoria Juízes

“O projeto nasceu de uma idéia 
simples: aproximar quem quer 

ajudar de quem precisa de ajuda”.

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, ao seus direitos fundamentais.”  Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente
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Um convênio entre a 2ª Vara Judicial da 
Infância e Juventude da Comarca de Torres 
(RS) e o curso de Psicologia da Universidade 
Luterana do Brasil resultou na criação de um 
serviço que ultrapassa o universo dos processos 
de perda provisória ou definitiva do poder 
familiar sobre uma criança ou adolescente. 
Criado em 2004, o serviço, que conta hoje com 
três psicólogas e nove acadêmicos, atua tanto 
em processos de adoção, quanto participa 
de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Com apoio da juíza Fabiana Lattuada, titular 
da Vara, o setor de psicologia está organizando 
até um conselho comunitário para prevenir 
a violência e estimular a inclusão social da 
população da cidade. 

“Fui procurada por uma professora de 
Psicologia da faculdade local, a Helena Bier, 
e por uma aluna que queriam desenvolver 
um trabalho voltado para a Psicologia 
Jurídica. A partir de 2004, passei a contar 
com profissionais voluntários para auxiliar 
na Vara da Infância e Juventude. Quando 
recebemos encaminhamento de uma criança 
ou adolescente que está abrigado, em situação 
de risco social ou pessoal, entramos em 
contato direto com o conselho tutelar e com 
os profissionais do Serviço de Psicologia aqui 
da Vara”, explica a juíza Luciana.  

No caso das crianças abrigadas, o principal 
objetivo do serviço é atender a família para tentar 
acelerar o retorno da criança ou do adolescente 
para casa. Luciana recebeu Menção Honrosa 
no Concurso Mude um Destino, promovido pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
“Uma criança abrigada que volta para sua família 
original ou vai viver com uma família substituta 
é acompanhada pela mesma psicóloga que 
a atendeu quando estava abrigada por pelo 
menos seis meses”, diz a juíza. 

A comarca de Torres atende a demanda 
de sete municípios - que somam 61.032 
habitantes - e conta com apenas um abrigo. 
Em setembro de 2007, data da premiação 
do concurso da AMB, havia duas crianças 
abrigadas. O município tem uma população 
de 30.116 habitantes, mas como é uma 
cidade de veraneio, no verão a população 
chega a 200 mil pessoas. Dos habitantes de 
Torres, 30,7% não têm renda mensal fixa. 
No total, 42,61% vivem na linha de pobreza. 
A maioria dos processos de perda provisória 
ou definitiva de guarda está relacionada à 
exclusão social das famílias. 

De acordo com dados da Fundação de 
Economia e Estatística, Torres encontra-se na 
40ª posição de um ranking estadual em relação 

a condições de saneamento e domicílio; 45º no 
índice de desenvolvimento socioeconômico; 
78º em relação à saúde; 136º em relação à 
educação; e 191º em relação à renda.

Já nas primeiras semanas de 
funcionamento do serviço, em 2004, a 
demanda da comunidade foi maior que a 
prevista inicialmente, e os resultados obtidos, 
segundo relatório da equipe, superaram 
as expectativas. A partir da escuta clínica 
realizada com as pessoas envolvidas nos 
processos, percebeu-se que a intervenção 
dos profissionais poderia levar os envolvidos 
a ter uma atitude mais pró-ativa que poderia 
influenciar nas decisões judiciais. O serviço foi 
formalmente inaugurado em 2005 e passou a 
ocupar três salas do piso superior da comarca. 

O serviço atua diretamente com as 
famílias e faz articulação entre a academia, 
o Judiciário, o Ministério Público e as 
demais instituições envolvidas no sistema 
de garantia da infância e juventude. O 
objetivo é montar estratégias, capacitações 
e intervenções que possam contribuir para 
a implementação de políticas públicas que 
sejam baseadas no princípio da proteção 
integral à criança e ao adolescente. 

Fabiana Lattuada, juíza titular da  
2ª Vara Judicial da Infância e Juventude da 
Comarca de Torres (RS)

“Uma criança abrigada 
que volta para sua família 
original ou vai viver com 
uma família substituta é 

acompanhada pela mesma 
psicóloga que a atendeu 

quando estava abrigada por 
pelo menos seis meses”.

Categoria Juízes

MENÇÃO 
HONROSA:

 
Serviço de psicologia  

atende à comunidade  
e evita abrigamento

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, ao seus direitos fundamentais.”  Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente
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Localizado no número 1.380 da Avenida 
Frei Afonso, em Mangaratiba, no estado do 
Rio de Janeiro, em uma casa simples com 
muro de alvenaria e portão de madeira, está 
o Lar Marilisa. É lá que moram 13 crianças 
e adolescentes que por motivos diferentes – 
que vão da desorganização familiar ao abuso 
sexual – deixaram a casa dos seus pais ou 
parentes e se mudaram provisoriamente para 
o abrigo. 

O Lar Marilisa é o vencedor do 
Concurso Mude um Destino, promovido pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB). “Trabalhar com crianças e 
adolescentes é tudo para mim, mas não 
esperava esse resultado. Pensava em um 
terceiro lugar”, conta, emocionada, Maria 
de Fátima Souza Siqueira, coordenadora do 
abrigo. Mas quando explica o trabalho, fala 
sobre o dia-a-dia do abrigo, o que aparece é 
a qualidade do atendimento.

Fundada em 2002, a instituição atendia, 
em outubro de 2007, 13 pessoas – oito 
crianças e quatro adolescentes entre 1 e 17 
anos. Mangaratiba é uma cidade de 30 mil 
habitantes, localizada no litoral do estado do 
Rio. Nos últimos anos, o Lar Marilisa, que é 
mantido pela prefeitura municipal, mudou de 
endereço, mudou a forma de tratar as crianças 
e os adolescentes, investiu na capacitação dos 
seus funcionários e estreitou a relação com 
a comunidade para trabalhar a inserção dos 
meninos e meninas na sociedade. 

Maria de Fátima afirma que foi preciso 
mudar a mentalidade dos familiares das 

crianças e adolescentes abrigados e dos 
funcionários. De um lado, a família precisa ser 
conscientizada de que seus filhos não foram 
“tirados de casa” pelo Lar Marilisa e que existe 
uma rede de proteção da qual fazem parte 
o conselho tutelar e o Judiciário. De outro, 
explica ela, é preciso que os funcionários 
façam muito mais do que cumprir o horário 
do expediente. É preciso que se envolvam 
e possam acolher melhor os meninos e 
meninas. “Passamos a nos doar mais, a 
perceber que podemos fazer melhor”, diz o 

educador Leandro Silva. 

A equipe reúne-se mensalmente 
para discutir temas relativos ao universo 
das crianças e dos adolescentes. Nesses 
momentos, trocam experiências, e a equipe 
técnica ouve os funcionários que lidam no 
dia-a-dia com os meninos e meninas e tiram 
eventuais dúvidas em relação ao atendimento. 

Fazem dinâmicas de grupo para reforçar o 
espírito de equipe e melhorar a relação entre 
os funcionários. A Prefeitura de Mangaratiba, 
por meio da Secretaria Municipal da Ação 
Social, busca parcerias para financiar a 
participação dos funcionários em cursos e 
oficinas de formação.

A transformação ocorrida no Lar 
Marilisa– e no atendimento às crianças e 
adolescentes – tem por objetivo adequar a 
casa às exigências do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) que vê nos meninos 
e meninas pessoas com direitos e deveres. 
Um desses direitos é o convívio com a família 
biológica. No caso de ruptura desses laços, o 
Estado deve desenvolver estratégias capazes 
de promover o resgate do vínculo original ou à 
constituição de novos vínculos que garantam o 
direito à convivência familiar e comunitária. 

“Quando a equipe não se debruça sobre 
o ECA, o olhar sobre as crianças torna-se 
equivocado, preconceituoso”, diz a assistente 
social do abrigo, Juliana Amorim.  As crianças 
e adolescentes do Lar freqüentam as escolas 
públicas da região e fazem parte do Centro 
de Atendimento Integral à Criança e ao 
Adolescente (Caica), que oferece diversas 
atividades esportivas, de lazer, recreação e 
outros cursos abertos à comunidade. No 
Centro, os meninos e meninas do abrigo têm 
a oportunidade de conviver com crianças, 
adolescentes e adultos que não fazem parte 
do universo institucional.

Fazer com que as crianças retornem 

Categoria Abrigos

“Deito minha cabeça no 
travesseiro e lembro do 

que já passei. Hoje, estudo, 
faço meus cursos e passeio. 
Finalmente posso dizer que 

sou feliz”

Adolescente abrigada  
no Lar Marilisa 

1° LUGAR: 
Capacitando pessoas; 

mudando destinos

Lar Marilisa

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar

 e comunitária.” Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
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para casa é um dos principais objetivos do 
abrigo. Dados do Lar indicam que 80% das 
crianças e adolescentes que passaram pela 
casa retornaram para suas famílias biológicas. 
Por isso, o abrigo nunca atingiu a lotação 
máxima de 20 pessoas. Depois que a criança 
ou o adolescente volta a viver com a família, 
continua recebendo atendimento da equipe 
do Lar Marilisa. A freqüência escolar, por 
exemplo, é acompanhada e faz parte de um 
relatório que a equipe envia ao juiz responsável 
pelo caso do menino ou da menina.

Uma das principais preocupações da 
equipe ao receber irmãos é mantê-los unidos 
e evitar que recebam tratamento diferenciado 
dos pais.  “Temos casos em que o pai quer que 
apenas um dos filhos volte para casa, outros 
vêm visitar e trazem presente apenas para 
um”, diz Juliana Amorim, que, nesses casos, 

não entrega presente para ninguém. Para ela, 
a desorganização familiar e o alcoolismo são 
os principais fatores que levam crianças ao 
abrigo e não apenas a pobreza das famílias.

O Judiciário é tratado como um parceiro 
da rede de proteção às crianças e adolescentes 
de Mangaratiba. Uma vez por mês, há uma 
reunião entre técnicos do Lar Marilisa, do 
Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social, da equipe técnica do 
Poder Judiciário e do conselho tutelar. “O 
fortalecimento do vínculo entre os parceiros 
significa reconhecer a complexidade do 
atendimento”, informa um relatório do abrigo. 
Hoje, as ações realizadas pelo Lar, como o 
atendimento psicossocial e a aproximação 
do cotidiano das famílias, contribuem para 
as decisões judiciais tomadas em relação às 
crianças e adolescentes do abrigo.  

“Quando a equipe não se 
debruça sobre o ECA, o olhar 

sobre as crianças torna-se 
equivocado, preconceituoso”, 

Juliana Amorim, assistente social 
do abrigo

COM O JUDICIÁRIO
Objetivo - estreitar a relação com o Judiciário e com os 
outros parceiros que fazem parte da rede de proteção 
social à criança e ao adolescente de Mangaratiba

• Realizar reunião mensal entre os técnicos do 
Lar Marilisa, do Judiciário, do conselho tutelar 
e do Centro de Referência Especializado da 
Assistência social

• Informar ao judiciário sobre o resultado dos 
atendimentos psicossociais realizados com as 
crianças e adolescentes

• Elaborar, com assiduidade, relatórios 
específicos sobre as crianças e os adolescentes 
para subsidiar as decisões judiciais

COM A FAMÍLIA
Objetivo - trabalhar pelo retorno da criança à família 
biológica

• Visitar os filhos com horário flexibilizado

• Estimular a saída das crianças e adolescentes 
aos finais de semana, com autorização do 
Judiciário

• Manter irmãos unidos

• Informar a família sobre a condição dos filhos 

COM A COMUNIDADE
Objetivo - garantir a participação das crianças e 
adolescentes na vida comunitária

• Incentivar crianças e adolecentes a freqüentar 
escolas públicas

• Incentivar crianças e adolecentes a usar os 
serviços das Unidades Básicas de Saúde do 
Município

• Estimular crianças e adolecentes a participar de 
atividades esportivas, de lazer e cultura oferecidas 
pelo Centro de Atendimento Integral à Criança 
e ao Adolescente do Município

• Estimular crianças e adolecentes a participar 
do Centro Social de Capacitação Profissional do 
Município

COM OS FUNCIONÁRIOS 
Objetivo - manter a equipe motivada e capacitada para 
melhor atender as crianças e adolescentes

• Realizar reuniões mensais

• Promover dinâmicas de grupo

• Oferecer oficinas e cursos de capacitação de 
curta duração

LAR MARILISA

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
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A equipe do Lar de Crianças Santa Rita, 
localizado em Dourados, no Mato Grosso 
do Sul, estabeleceu uma meta ousada para 
quem atua no universo das instituições que 
abrigam crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e risco social: restabelecer 
em prazo de 60 dias o vínculo desses meninos 
e meninas com as suas famílias biológicas. 

“Ninguém vem aqui para morar. Mas 
há uma cultura de que as mães pobres, que 
não têm alimento para dar aos filhos, levam 
as crianças para o abrigo. Já tivemos muitos 
casos em que fornecemos cestas básicas para 
que a família ficasse com suas crianças”, conta 
Danielle Fiori, psicóloga e vice-presidente do 
Lar Santa Rita, que ganhou o segundo lugar 
no Concurso Mude um Destino, promovido 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB). 

Dourados é a segunda maior cidade do 
Mato Grosso do Sul, com 180 mil habitantes. 
Além da existência de uma população 
pobre, como ocorre na maioria das cidades 
brasileiras, há uma comunidade de 11 mil 
índios – cerca de 2 mil famílias – que vivem 
confinados em uma área de 3,5 mil hectares e 
enfrentam graves problemas de desnutrição.

O caso da indiazinha Andréa, quatro 
anos, ilustra bem a situação. Em setembro de 
2007, ela estava em seu segundo período de 
internação no Lar Santa Rita, sempre pelo 
mesmo motivo: desnutrição. Nos primeiros 
dias de internação, a menina pouco falava e 
passava os dias ao lado do botijão de gás até 
que a equipe descobriu que a mãe de Andréa 

saía de casa e a deixava amarrada ao botijão de 
gás. Com a ajuda dos profissionais do abrigo, a 
menina superou o trauma: “Aqui é bom, posso 
brincar o dia todo com as minhas amigas”.

“A gente até vê em outros abrigos que 
as mães falam: ah, meu filho está morando 
lá. Tem comida, remédio, tudo. Só que essa 

mãe pode não saber o quanto a criança está 
sofrendo e não está sendo preparada para 
uma realidade que é a dela”, afirma Danielle. 
A psicóloga sempre repete que o Lar Santa 
Rita “não é internato nem escola” e que “os 
pobres não podem ser destituídos da guarda 
dos filhos só por que são pobres”.

Fundado em 1965, o Lar Santa Rita 
passou por mudanças profundas para 
adequar-se à realidade do ECA. A partir 
de 1998, os dormitórios comunitários e o 
refeitório foram substituídos por casas-lares 
em que mães sociais tomam conta de um 
grupo de crianças e adolescentes mediante 

o pagamento de um salário mínimo mensal. 
O pai trabalha fora da instituição.  O Lar Santa 
Rita dispõe de cinco casas com capacidade 
para 50 pessoas. Mas, em setembro de 2007, 
apenas três casas estavam ocupadas por 33 
crianças e adolescentes. “Foi uma revolução 
para as crianças e para mim também, que tive 
dois filhos e hoje tenho 11”, diz a mãe social, 
Suely de Souza.

“Antes, as crianças dormiam juntas 
e a alimentação era servida em refeitório, 
mas vimos que era preciso oferecer um 
ambiente familiar”, conta Danielle. Depois 
da implantação das casas-lares, as crianças 
melhoraram o comportamento na escola 
e o rendimento escolar subiu. As crianças e 
adolescentes do Lar Santa Rita freqüentam as 
escolas públicas da cidade, ajudam nas tarefas 
de casa e fazem lição.

Em 2002, começou a segunda etapa 
das mudanças do Lar. Nesse período, havia 
62 crianças abrigadas sem perspectiva de 
reintegração familiar. Com a ajuda do 
Judiciário, foi montado um mutirão para 
reconstituir a história de cada uma das 
crianças e adolescentes abrigados. A equipe 
foi formada por duas psicólogas e duas 
assistentes sociais do fórum e mais a psicóloga 
do Lar Santa Rita.

Pesquisa feita nas fichas das crianças 
revelou que muitas não tinham registro de 
nascimento. Suas histórias de vida resumiam-
se a textos de duas ou três linhas escritos 
pelo técnico do conselho  tutelar que as 

Categoria Abrigos

“Os pobres não podem ser 
destituídos da guarda dos 

filhos só porque são pobres” 

Danielle Fiori, psicóloga e vice-
presidente do Lar Santa Rita 

2° LUGAR: 
Fortalecendo famílias; 

mudando destinos

Lar de Crianças Santa Rita 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar

 e comunitária.” Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
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encaminhou para o Lar Santa Rita. Muitos 
não recebiam visita e não entendiam o motivo 
pelo qual haviam sido retirados de suas casas. 
Foi a partir desse levantamento que se originou 
uma ação chamada de reintegração familiar.

O primeiro passo foi informar ao 
Judiciário quem eram as 62 crianças 
abrigadas e pedir providências – ou o retorno 
à família, ou a busca de outra substituta. 
Depois de localizar as famílias e entrar em 
contato com a realidade delas, as profissionais 
envolvidas no mutirão perceberam que havia 
internações que poderiam ter sido evitadas se 
a família fosse assistida pela rede de proteção 
social do município. Foi nessa etapa que as 
técnicas perceberam que o caminho seria o 
empoderamento dessas pessoas. Criaram 
então um procedimento para encaminhá-las 
para os serviços sociais disponíveis nas áreas 
de saúde, de habitação, de assistência social, 
de transferência de renda e assim por diante.

Desde o início da reintegração familiar, 
foram concluídos 13 processos de adoção – 
duas internacionais – e o número de crianças 
abrigadas caiu para uma média de 20. A 

reintegração é coordenada pelo serviço de 
psicologia do Lar em conjunto com o Judiciário. 
O Lar recebe crianças de 0 a 7 anos, mas elas 
podem morar na casa até os 18 anos.

Hoje, a equipe do Lar Santa Rita inicia 
as visitas domiciliares às famílias durante 
a primeira semana da criança na entidade. 
Nesse período, faz o encaminhamento para 
a rede de proteção social existente no estado 
e no município e trabalha para que a criança 
volte o mais rapidamente possível para casa, 
como determina o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Família, nesse caso, não é 

necessariamente pai e mãe – pode ser um tio, 
uma avó ou um primo.

Ainda moram adolescentes no Lar. São 
meninos e meninas que chegaram antes 
de 2002. Perderam o vínculo com a família 
biológica e, em razão da idade, não há famílias 
substitutas interessadas.

O Lar Santa Rita é administrado pela 
União Espírita de Dourados. É mantido 
com recursos públicos e com o dinheiro 
arrecadado em uma padaria e uma lavanderia 
utilizadas pela comunidade. Outra fonte de 
recurso são promoções, como festas e bazares 
organizados em prol da instituição. “O mérito 
do prêmio da AMB é de toda a comunidade”, 
diz Danielle. Para José Machado da Sillva, 
presidente do Lar Santa Rita, o êxito do 
trabalho reside na sua simplicidade: “Eu 
também lavo pratos e cuido das crianças, 
quando é preciso”. Hoje o espaço do Lar 
também é utilizado como centro de educação 
infantil que atende 100 crianças e cedeu 
espaço para uma associação que atende 
crianças com deficiência auditiva.  

“Aqui é bom, posso brincar 
o dia todo com as minhas 

amigas” 

Andréa, 4 anos, abrigada  
no Lar Santa Rita

COM O JUDICIÁRIO
Objetivo  - reduzir o tempo de internação das crianças 
que chegam ao Lar Santa Rita 

• Após 60 dias de internação, solicitar à Vara da 
Infância e da Juventude providências para enviar 
as crianças para sua família original ou para uma 
substituta

COM A FAMÍLIA
Objetivo - fortalecer a família para que ela tenha 
condições de receber seus filhos o mais rapidamente 
possível, evitando internações desnecessárias

• Fazer visita domiciliar à família nos primeiros 
sete dias de internação
• Realizar encaminhamento à rede de proteção 
social disponível no município e para projetos 
sociais de saúde, de educação e de habitação, 
entre outros
• Estimular as crianças a passarem fim de semana 
e feriado em casa, desde que autorizado pelo juiz 

COM A COMUNIDADE
Objetivo -garantir a participação da comunidade no 
cotidiano do abrigo 

• Fazer com que crianças e adolescentes 

freqüentem escolas públicas
• Estimular a comunidade a comprar pão na 
padaria do Lar Santa Rita e a utilizar os serviços 
da lavanderia para gerar renda para o abrigo
• Promover festas para arrecadar recursos para 
o abrigo 
• Ceder espaço para uma escola de educação 
infantil e para uma associação que atende 
crianças com deficiência

COM OS FUNCIONÁRIOS 
Objetivo - evitar o atendimento massificado e 
estimular os funcionários a conhecer individualmente 
cada criança e cada adolescente

• Orientar os funcionários a fortalecer a 
individualidade de cada criança
• Respeitar a vontade da criança em relação à sua 
aparência – ninguém é obrigado a usar uniforme 
ou cortar os cabelos 
• Estimular as crianças a terem objetos pessoais 
• Atender as crianças individualmente, mesmo 
quando se trata de reforço escolar
• Receber orientação de não se comportarem 
como substitutos dos pais

LAR  DE CRIANÇAS SANTA RITA

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
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Quando o Sítio Agar foi fundado, em 
1993, na cidade de Cajamar, a 40 quilômetros 
da capital paulista, ser portador do vírus HIV 
era equivalente a receber uma sentença de 
morte. Mas o missionário holandês Antonius 
Gerardus Maria Van Noije decidiu criar uma 
casa em espaço amplo e com muito verde, 
justamente para atender crianças e jovens 
soropositivos ou afetados pela doença.

“De 1993 a 1998, nossa realidade era 
acompanhar as crianças até a morte, porque 
com o HIV era assim. Naquela época, tivemos 
18 óbitos na casa. Com o coquetel, que é 
o remédio para HIV, tudo mudou. A idade 
aumentou e passamos não mais a acompanhar 
adolescentes para a morte, mas para o futuro”, 
diz o missionário. 

Acompanhar crianças para a vida, 
estimulando a convivência comunitária é 
um dos lemas do Sítio Agar, vencedor do 
terceiro lugar no Concurso Mude um Destino, 
promovido pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). Agnes Freitas Pinto, que 
começou como voluntária da instituição 
e hoje coordena um dos projetos do Sítio, 
e Antonius, o fundador, trabalharam duro 
para vencer a resistência da comunidade, 
que não aceitava a presença das crianças na 
cidade. “Havia muita rejeição, preconceito 
e desinformação”, diz ele. O caminho foi 
convidar as comunidades religiosas da cidade 
para visitar o Sítio e contratar mão-de-obra do 
bairro. 

Nos primeiros anos, o Sítio Agar era 
composto por três casas com capacidade para 
atender 45 crianças e adolescentes de todas as 
regiões de São Paulo que estivessem infectados 
pelo HIV ou doentes de aids. A divisão era e 
ainda é feita por faixa etária – de 0 a 8 anos; de 
9 a 12 anos; e acima de 13 anos.

Depois de alguns anos, a comunidade 
abraçou o Sítio, que, em 2002, transformou-se 

em uma associação, a Associação Sítio Agar. 
Um ano depois, em 2003, a equipe criou 
mais um espaço, a Casa de Ismael, destinada 
a receber crianças de Cajamar que, por algum 
motivo, tenham tido a necessidade de se 
afastar temporariamente do convívio familiar 
por decisão judicial.  

Hoje, o Sítio Agar faz parte da rotina 
da cidade. Conta com 15 voluntários da 
comunidade que, depois de capacitados, 
somam-se aos 52 funcionários. Todos 
trabalham com as crianças e os jovens, atuam 
na horta, na lavanderia, ajudam no reforço 
escolar e ministram oficinas. Outra medida 
para aproximar a comunidade foi reunir em 
torno do Sítio todas as instituições que fazem 
parte da rede de proteção social do município. 
Duas vezes por mês, representantes dessas 
instituições se encontram para procurar 
caminhos para acelerar o desabrigamento. 

É fato que a infecção afasta as famílias dos 
meninos e meninas abrigados e, muitas vezes,  
constitui-se no próprio motivo da internação. 
Por isso, o processo de adoção dos meninos 
e meninas da Casa Agar é mais lento em 
relação aos da Casa de Ismael. Mas para todos 
vale o mesmo lema: a equipe trabalha para 
reintegrá-los à família original ou busca, com 
a ajuda da Vara da Infância e Juventude, uma 
família substituta. Enquanto permanecem 
abrigados, todos são estimulados a conviver 
com a população da cidade – freqüentam 
escolas públicas, postos de saúde e participam 
de atividades culturais. 

Depois que o Sítio virou uma associação, 
passou a oferecer cursos para pessoas de toda a 
cidade. Há informática, artesanato e panificação, 
por exemplo. Essas são oportunidades 
de estimular a convivência e de reduzir o 
preconceito existente em relação aos abrigados 
soropositivos. Os meninos e meninas vivem 
em casas diferentes, mas passam o dia juntos, 

convivendo e fazendo atividades.

A Casa de Ismael foi inaugurada com 
a presença da família real holandesa e das 
autoridades locais, com a mesma filosofia: 
quebrar o isolamento institucional que 
cerca crianças e adolescentes abrigados em 
razão de risco pessoal ou de vulnerabilidade. 
Durante o período transitório de internação, 
os meninos e meninas têm uma rotina 
semelhante à familiar. Enquanto isso, a 
equipe da casa, com a ajuda de parceiros, 
entre os quais o Judiciário, trabalha para que 
retornem ao convívio da família original ou 
para encontrar uma família substituta. 

“Temos uma estrutura muito boa e 
bonita. Então o pessoal pode chegar aqui e 
falar que as crianças não vão querer voltar 
para suas casas, mas isso é ilusão. Elas querem 
é voltar para casa, mesmo que seja para um 
barraco na favela”, disse Antonius ao jornal 
AMB Informa. 

O depoimento dado pelo menino Bruno, 
de 12 anos, ao vídeo institucional produzido 
para a AMB sobre o concurso, confirma o 
que diz o missionário. “Eu moro na Casa de 

Categoria Abrigos

“Eu moro na Casa de Ismael 
e gosto muito daqui. Um dia 
quero ter uma profissão, ser 
caminhoneiro e viver a vida. 
Quero voltar para a casa da 
minha mãe e ficar com ela”.

Bruno, menino de 12 anos, 
abrigado na Casa de Ismael 

3° LUGAR: 
Construindo futuro; 

mudando destinos

Associação Sítio Agar

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar

 e comunitária.” Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
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“Temos uma estrutura muito 
boa e bonita. Então o pessoal 
pode chegar aqui e falar que 
as crianças não vão querer 

voltar para suas casas, mas isso 
é ilusão. Elas querem é voltar 

para casa, mesmo que seja 
para um barraco na favela”.

Antonius Gerardus Maria Van 
Noije, fundador do Sítio Agar

Ismael e gosto muito daqui. Um dia quero ter 
uma profissão, ser caminhoneiro e viver a vida. 
Quero voltar para a casa da minha mãe e ficar 
com ela”. A mãe de uma das crianças abrigadas, 
Claudiane Pinheiro de Farias, diz a mesma 
coisa, só que com outras palavras: “Não é 
porque aqui é um lugar bom que vou me 
acomodar. Quero meus filhos perto de 
mim”. 

Em setembro de 2007, o Sítio Agar 
abrigava 56 crianças e adolescentes – 43 
na Casa Agar e 13 na Casa de Ismael. Mas 
esses números já foram maiores. No ano de 
2006, foram registradas 74 internações. Dos 
36 abrigados na Casa Agar, no ano passado, 
18 não tinham nenhum tipo de contato 
familiar. Na Casa de Ismael, das 29 crianças 
e adolescentes que passaram pelo projeto em 
2006,  27 costumavam receber visita ou iam 
até onde estavam seus pais. 

A equipe do Sítio e a Vara da Infância 
e Juventude fazem um acompanhamento 
sistemático dos processos das crianças e 
adolescentes da Casa Agar e da Casa de Ismael 
verificando, quando é o caso, o andamento da 
destituição do poder das famílias originais 
para encaminhar os meninos e meninas 

para lares substitutos. Na Casa Agar, já foram 
realizadas 68 adoções, sendo quatro de 
crianças soropositivas. Na Casa de Ismael, 11, 
além do retorno das crianças às suas famílias.

“Quando conseguimos fazer contato com 
alguém da família, é uma festa. Mas mudamos 
muito. Antes a gente chorava quando 
uma criança ia embora, era uma tortura. 

Agora conseguimos nos alegrar porque 
sabemos que terão um futuro e vão bem sem 
a nossa presença, e isso é muito bom”, diz 
Agnes Freitas Pinto, coordenadora da Casa 
de Ismael. 

A equipe do Sítio está empenhada em 
descobrir caminhos capazes de  fortalecer o 
vínculo familiar rompido no momento da 
internação. Mas não é simples. Uma iniciativa 
bem-sucedida vem sendo estimular as mães 
a participar da rotina dos filhos no momento 
da visita – fazer lição de casa, ir às reuniões 
da escola ou dar banho se as crianças são 
pequenas. Os horários são flexíveis para não 
criar barreiras burocráticas aos familiares. 
Depois que o Judiciário determina a data 
do desabrigamento, as crianças passam a ir 
para casa uma vez a cada 15 dias, e a família 
continua recebendo visitas até seis meses após 
o retorno da criança para casa.

Como o Sítio abriga adolescentes 
que não têm contato com a família, foram 
criados projetos de capacitação inicial 
para o trabalho. Também são promovidos 
encontros quinzenais para discutir temas 
como economia geral, economia doméstica e 
sexualidade, entre outros. 

COM O JUDICIÁRIO
Objetivo - acelerar o processo de retorno das crianças 
e adolescentes do Sítio para suas famílias ou procurar 
famílias substitutas, por meio da adoção

• Realizar duas reuniões mensais com uma 
rede de parceiros, entre os quais técnicos do 
judiciário, para examinar os casos das crianças e 
adolescentes abrigados
• Fazer relatórios constantes sobre as crianças e 
adolescentes abrigados
• Trabalhar para acelerar processos de adoção 

COM A FAMÍLIA
Objetivo - trabalhar pelo retorno da criança à família 
biológica

•Visitar os filhos com horário flexibilizado
•Facilitar a saída das crianças e adolescentes nos 
finais de semana, com autorização do Judiciário
•Estimular as mães a participar da rotina dos 
filhos, ainda que eles estejam abrigados
•Informar a família sobre a condição dos filhos 

COM A COMUNIDADE
Objetivo - garantir a participação das crianças 
e adolescentes na vida comunitária e trazer a 
comunidade para dentro do Sítio

•Fazer com que crianças e adolescentes 
freqüentem escolas públicas
•Fazer com que crianças e adolescentes usem 
os serviços das Unidades Básicas de Saúde do 
Município
•Incentivar moradores a freqüentar cursos 
oferecidos pela Associação Sítio Agar
•Estimular a convivência entre as crianças 
e adolescentes abrigados nos eventos da 
cidade para reduzir o preconceito em 
relação aos meninos e meninas infectados 
ou doentes de aids

COM OS FUNCIONÁRIOS 
Objetivo - capacitar a equipe para ajudar no processo 
de reaproximação entre os abrigados e a família original 

• Capacitá-los para entender problemas 
específicos decorrentes da internação
• Orientá-los a entender que não há famílias 
ideais e que é preciso valorizar os vínculos 
familiares dos meninos e meninas abrigados
• Incentivá-los a trabalhar para conquistar a 
confiança dos meninos e meninas
• Fazer reuniões mensais para trocar idéias e 
refletir

LAR  DE CRIANÇAS SANTA RITA

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
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As crianças e adolescentes do Lar Padilha, 
em Taquara, no Rio Grande do Sul, visitam 
pelo menos uma vez por mês a família. Se não 
têm contato com o pai ou a mãe, vão para a casa 
de um parente. Se têm contato com os pais, 
passam os fins de semana em casa. “O contato 
diminui significativamente o trauma da 
separação, aumenta as perspectivas de sucesso 
do processo de desabrigo e abre possibilidades 
concretas para vínculos”, informa o relatório 
que a equipe da casa elaborou para se inscrever 
no Concurso Mude um Destino, promovido 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB). O Lar Padilha foi um dos sete 
finalistas. 

De acordo com a equipe do Lar, fundado 
em 1978, é muito raro o caso de uma criança 
ou de um adolescente que não tenha pelo 
menos um familiar, como tio, primo ou avô. 
A experiência desenvolvida nessa casa mostra 
que o vínculo estimulado por meio de visitas 
costuma dar bons resultados, e os meninos 
e meninas acabam sendo definitivamente 
acolhidos.  O interessante é que as visitas são 
realizadas com a ajuda do conselho tutelar, 
que disponibiliza transporte e obriga os 
conselheiros a manter contato contínuo com 
as famílias.

O Lar Padilha incluiu em seu plano 
político e pedagógico uma ferramenta que 
também facilita o retorno para casa, que é a 
resolução pacífica de conflitos. Por meio dessa 
técnica, os meninos e meninas aprendem a 
pensar em formas não violentas ou raivosas 
de dirimir problemas. Isso serve tanto para 
harmonizar a convivência dentro do Lar 
quanto na família.

Em 2004, o Lar Padilha tinha 107 
adolescentes abrigados. Desses, 38% 
voltaram para casa. Em 2005, eram 110 com 
taxa de retorno de 48%. Em 2006, dos 95 
adolescentes que estiveram abrigados, 38% 
voltaram para a convivência da família. 

Antes de ser um abrigo, o Lar Padilha 
funcionava como um hospital. A troca ocorreu 
em 1978, quando o pastor Sebaldo Nornberg 
percebeu que seria mais urgente oferecer um 
serviço voltado para crianças e adolescentes 
da região do Vale do Paranhana. Na época, 
o número de famílias pobres aumentava 
cada vez mais em decorrência da migração 
motivada pela esperança de emprego na 
indústria local. 

Em 1990, quando os abrigos começaram a 
mudar para atender às exigências do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as outras instituições 
da região optaram por atender crianças de até 
12 anos. A equipe do Lar Padilha decidiu então 
priorizar o atendimento dos adolescentes, mas 
reservou uma das três casas para os pequenos, 
para não ter de separar irmãos.  

Hoje, há uma casa para meninos, outra 
para meninas, e a terceira, para as crianças 
que têm menos de 12 anos. As crianças e 
adolescentes separam-se apenas na hora de 
dormir e tomar banho, mas fazem as atividades 
juntos. Todos estudam nas escolas públicas da 
região e fazem outras atividades no abrigo. A 
maior parte dos recursos que mantêm a casa 
vem das prefeituras do Vale.

Em 2002, o Lar Padilha deu outro salto 
de qualidade com a implantação do atual 
projeto político-pedagógico e com todas as 
ações voltadas para o retorno das crianças e 
adolescentes ao convívio da família. “O abrigo 
é provisório e, enquanto não há condições para 
o retorno à família biológica, as crianças passam 
os fins de semana com seus pais”, explica Olavo 
Menezes. Em 2007, das 97 crianças que 
passaram pelo abrigo, 21 voltaram a morar com 
os pais ou foram viver com parentes próximos.

Uma das principais ações do plano 
pedagógico são os projetos de protagonismo 
juvenil, no qual o jovem é o centro do processo 
de construção do conhecimento e sujeito de 
sua formação como cidadão. Os adolescentes 

do Lar fazem trabalhos de pesquisa sobre 
temas atuais como sexualidade, meio 
ambiente e conflitos familiares. 

ATIVIDADES  E SERVIÇOS 
Oficinas de teatro, música, dança e 
artesanato

Acompanhamento escolar 

Encaminhamento para serviço médico 
e psicológico

Programa de protagonismo juvenil 

Programa de capacitação para 
funcionários, em parceria com 
universidades

Marketing social para inserir as ações do 
abrigo na mídia local e atrair parcerias

Intercâmbio com estudantes da Europa 
que fazem estágio no Lar Padilha

Atividades culturais abertas à 
comunidade, como feiras, campeonatos 
e gincanas

RELACIONAMENTO  
COM O JUDICIÁRIO 

A equipe encaminha relatórios e 
estudos sociais ao Judiciário, mesmo 
que não haja solicitação. A idéia é agilizar 
a tramitação dos processos das crianças 
e adolescentes

A assistente social e a coordenadora de 
atendimento participam das audiências 
para garantir que o juiz conheça o 
parecer de pessoas que convivem 
no dia-a-dia com a criança ou o 
adolescente abrigado

Mantém pessoas de referência nos 
fóruns e promotorias para facilitar o 
contato com juízes e promotores

Abrigos Finalistas

Finalista 1: 
Projeto favorece o  

retorno para casa

Lar Padilha

“O Abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando 
privação de liberdade.” Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente
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Abrigos Finalistas

Finalista 2: 
Projeto trabalha para 

reconstruir vínculo

Projeto Criança Feliz

Em março de 2006, o projeto Criança 
Feliz, que acolhe prioritariamente meninos e 
meninas que vivem nas ruas de Belo Horizonte 
(MG), começou um novo programa para 
acelerar o retorno de crianças e adolescentes 
para suas famílias originais. “Eu tô voltando 
para casa” pretende fazer com que pelo menos 
80% das crianças selecionadas para participar 
do projeto voltem para casa depois de um 
período de seis meses de institucionalização. 
Além disso, atende não apenas a criança, mas 
também a família, para inseri-la na rede de 
proteção social do município e em programas 
de geração de renda.

O projeto Criança Feliz atende 120 
crianças e adolescentes que vivem em casas-
lares, onde há pais e mães sociais. Cinco casas 
atendem crianças de até 12 anos. Há uma 
república para meninas maiores de 18 anos e 
uma fazenda para rapazes maiores de 18 anos, 
além do Centro de Passagem Emaús, que 
atende meninos e meninas de 6 a 12 anos que 
moram com suas famílias, mas passam o dia 
no projeto fazendo atividades. 

As casas-lares não possuem qualquer 
caracterização que as diferencie das outras 
residências da rua. As crianças freqüentam 
a escola pública e os irmãos vivem juntos. 
Luciana, de 13 anos, mora há três em uma 
dessas casas. “As pessoas daqui são como 
minha família, mas queria morar com meus 
pais e acho que um dia ainda volto para 
junto deles”.   

“Eu tô voltando para casa” destina-se a 
um grupo de crianças selecionado entre os 
moradores das casas-lares e tem conseguido 
uma taxa alta de retorno à família original. 
O projeto como um todo, incluindo todas 
as crianças e adolescentes, também tem 
tido êxito em casos de adoção nacional e 
internacional. 

A equipe do projeto Criança Feliz fez 
um levantamento dos meninos e meninos 
abrigados para selecionar um grupo de 56 
famílias para fazer parte do “Eu tô voltando para 
casa”. Essa equipe visitou os parentes e passou 
a fazer reuniões constantes, sendo que alguns 
desses encontros tiveram o objetivo específico 
de construção de identidade dessas famílias 
para que elas pudessem ter uma atitude mais 
cidadã – passassem a conhecer seus direitos, 
em relação ao estado e ao município, e seus 
deveres, até mesmo em relação aos filhos.

As crianças do “Eu tô voltando para casa” 
então passaram a comemorar o aniversário 
com os familiares e lentamente foram 
estimuladas a passar um dia com a família. Os 
pais, quando recebem o filho de volta, passam a 
receber uma bolsa de R$ 40 mensais. A equipe 
também encaminha a família para a rede de 
proteção social existente no município e a 
incentiva a participar de atividades de geração 
de renda. O objetivo é que 95% das famílias 
atendidas estejam inseridas nessa rede. 

“É importante ressaltar que a implantação 
do projeto ‘Eu tô voltando para casa’ está 
pautada pela doutrina de proteção integral da 
Organização das Nações Unidas, segundo a 
qual crianças e adolescentes são sujeitos de 
direito, independentemente de raça, cor ou 
condição social”, diz um trecho do documento 
que a equipe enviou para o Concurso Mude um 
Destino.

Fundado em 1993, o Criança Feliz é um 
dos mais tradicionais projetos sociais de Minas 
Gerais. É mantido por um grupo de igrejas – 
Batista, Anglicana Inglesa e Americana –, e pelo 
Movimento Católico de Emaús em parceria 
com o governo do estado e com a Prefeitura de 
Belo Horizonte. Um dos principais objetivos 
do projeto é devolver para a família crianças 
que vivem nas ruas da capital mineira, ou 

seja, que já estão com o vínculo familiar 
fragilizado e, muitas vezes, inexistente. Depois 
de um período de aproximação dos garotos, os 
técnicos do projeto conseguem encaminhá-los 
para o conselho tutelar e de lá para o abrigo, 
onde começa um processo judicial de retorno 
ao lar ou de adoção. “O abrigo tem um banho 
quente e uma cama gostosa, mas é importante 
ressaltar que a criança quer os pais”, diz Rosalina 
Silva Torres, assistente social do projeto.

ATIVIDADES E SERVIÇOS 
Atende meninos e meninas que vivem 
nas ruas e os encaminha, depois de um 
processo de conquista de confiança, ao 
conselho tutelar

Abriga as crianças de até 12 anos em 
casas-lares com pai e mãe social

Criou um projeto chamado “Eu tô 
voltando para casa”, que visa atender 
56 famílias que têm filhos abrigados na 
instituição

Fornece uma bolsa de R$ 40,00 
mensais para as famílias que recebem 
seus filhos

Estimula as famílias a participar de 
programas de geração de renda

Estimula o encontro entre pais e filhos 
que participam do “Eu tô voltando 
para casa”

RELACIONAMENTO  
COM O JUDICIÁRIO 

Mantém uma atitude pró-ativa de ir 
em busca das crianças e jovens que 
vivem nas ruas para então levá-los 
ao conselho tutelar e dar início a um 
processo judicial de retorno à família 
ou de adoção

“O Abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando 
privação de liberdade.” Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente
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As crianças e adolescentes abrigados nas 
casas-lares da Fundação Nossa Senhora do 
Ipiranga (Funsai), na capital paulista, contam 
com uma ferramenta que busca agilizar 
seu retorno às famílias biológicas: o Plano 
Individual Familiar, montado pela equipe 
técnica da Funsai. O objetivo é criar estratégias 
de aproximação entre pais e filhos a partir de 
um conhecimento profundo da história de 
vida da criança e da sua família. Como o plano 
possui metas de curto, médio e longo prazo, 
depois do retorno ao lar, as famílias ainda são 
acompanhadas por até dois anos. 

A Funsai, localizada no Ipiranga, bairro 
de classe média da cidade São Paulo, é 
uma das instituições sociais mais sólidas 
do País. Teve origem no século XIX, com 
o lar para meninas órfãs, e, hoje, conta 
com uma rede de 22 instituições parceiras, 
atendendo, mensalmente, cerca de 500 
crianças e adolescentes em suas unidades 
– abrigos, centro de juventude, escola de 
educação infantil e berçário. A Fundação, 
que desenvolve o projeto Caminhando, foi 
uma das quatro finalistas do Concurso Mude 
um Destino, promovido pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB).

O projeto Caminhando foi implantado 
nas duas casas-lares que atendem crianças 
e adolescentes que, por decisão judicial, 
precisaram se afastar do convívio familiar. São 
36 crianças divididas em duas residências. 
Uma com capacidade para 16 pessoas, 
chamada Casa Maria Thereza, e outra 
com capacidade para 20, chamada Vila da 
Paz. As duas unidades recebem meninos e 
meninas de ambos os sexos, preservando 
sempre a convivência entre os irmãos. Cada 

casa conta com três educadoras sociais, três 
monitoras sociais, uma assistente de direção 
e duas funcionárias de apoio na limpeza e na 
alimentação. A educadora social é o elo entre a 
criança, a instituição e sua família. 

Os pais são convidados a participar de 
um grupo que reúne os familiares que têm 
crianças abrigadas na Funsai. Os encontros 
são mediados por uma terapeuta familiar. O 
serviço social da instituição vai desenhando 
um mapa de cada família: conhece sua história 
de vida, riscos e conflitos pessoais daquele 
grupo; descobre o motivo do abrigamento 
e conhece os problemas da região em que a 
família vive; e, a partir dessas informações, 
tem mais possibilidade de fazer intervenções 
bem-sucedidas, que resultem em um sólido 
retorno ao lar.

De acordo com relatório da instituição, 
“estima-se em dois anos o tempo para que 
a criança ou o adolescente seja desabrigado 
e retorne para a convivência familiar em 
condições de ter autonomia e de se perenizar 
afetiva e socialmente”.

As famílias que recebem seus filhos 
de volta são integradas a outros projetos 
da instituição, que visam melhorar a 
qualidade de vida dos envolvidos. “Todas 
as crianças abrigadas, sem exceção, têm 
um responsável”, afirma Maria Clélia Borges 
Pereira, coordenadora dos abrigos da Funsai.

Assim que a criança ou o jovem entra no 
abrigo, a equipe técnica começa a elaborar seu 
Plano Individual Familiar, com o levantamento 
de todas as informações disponíveis sobre a 
sua vida. A equipe visita outras instituições por 

onde o menor tenha eventualmente passado 
e começa a fazer visitas domiciliares aos pais 
ou parentes.

De acordo com Maria Clélia, as crianças 
e adolescentes abrigados nas casas-lares da 
Funsai têm de, obrigatoriamente, freqüentar 
a escola.Além disso, quando algum deles 
demonstra um talento especial, é estimulado 
a desenvolvê-lo. Há um garoto que faz aulas 
particulares de desenho, financiadas pela 
Fundação.

ATIVIDADES E SERVIÇOS 
Atende crianças e jovens em casas-lares 
onde a educadora social faz a ponte 
entre o abrigado, a instituição e a família

Elabora um Plano Individual Familiar 
para cada criança ou adolescente 
abrigado. É uma espécie de mapa 
familiar para acelerar o retorno ao lar

Promove visitas a museus e pontos 
turísticos da cidade

Monta grupos de pais

Estabelece metas de curto, médio 
e longo prazo para as crianças e 
adolescentes abrigados, bem como para 
suas famílias

RELACIONAMENTO  
COM O JUDICIÁRIO 

Elabora relatórios constantes 
sobre as crianças e adolescentes 
e os envia à Justiça e ao 
Conselho Tutelar

Abrigos Finalistas

Finalista 3: 
Abrigo cria plano para 

agilizar retorno das crianças 
e jovens à família

Funsai – Projeto Caminhando

“O Abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando 
privação de liberdade.” Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente
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Um dos objetivos do abrigo Sementes 
do Amanhã, em Gaspar, no estado de Santa 
Catarina, é fortalecer a identidade, incentivar 
a autonomia das crianças e adolescentes 
enquanto estão abrigados e fazê-los retornar 
o mais rapidamente possível ao convívio da 
família original. A tentativa de encontrar uma 
família substituta só começa a ser cogitada 
quando se esgotam todas as possibilidades 
de recompor os vínculos com os parentes 
biológicos.

A equipe técnica do abrigo, escolhido 
como um dos sete finalistas do Concurso Mude 
um Destino, da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), insiste no retorno à família 
biológica mesmo quando se trata de crianças 
vítimas de abuso sexual ou violência. Nesses 
casos, as conversas entre pais e filhos são 
mediadas por assistentes sociais e membros 
do conselho tutelar.

“A última idéia é tirar os filhos dos pais 
biológicos. Se a família de origem mostra 
que realmente quer seu filho de volta, 
facilitamos e promovemos esse retorno, 
independentemente da situação financeira 
dos pais”, disse a coordenadora do Lar, Greyce 
de Boni, ao jornal AMB Informa.

A casa foi fundada em 2001, e, desde 
2006, é administrada por uma organização 
não governamental chamada Grupo de Apoio 
à Infância e à Adolescência Abrigada, mantida 
com recursos das prefeituras de Gaspar e 
Ilhota, outros municípios de Santa Catarina.  
A casa tem capacidade para até 30 crianças 
e adolescentes de 0 a 18 anos, mas a partir 
dos 12 anos, só recebe meninas. No caso de 
grupos de irmãos, a equipe excede o número 
de atendimentos para não separar ninguém. 
Em setembro de 2007, por exemplo, o Lar 
Sementes do Amanhã abrigava 40 crianças, 
pois havia recebido duas famílias de cinco 
irmãos cada uma.

A idéia de que o abrigamento é um 
período transitório é reforçada para os 
meninos e meninas desde o primeiro 
momento em que chegam à casa. “Assim que 
a criança chega, conversamos sobre o motivo 
que a trouxe para o espaço e explicamos a 
transitoriedade da sua passagem pelo abrigo”, 
informa um relatório da instituição.

“Minha mãe morreu e o conselho tutelar 
trouxe meus quatro irmãos e eu para cá. Aqui é 
um lugar muito bom para morar, até voltar para 
minha casa ou para a casa do meu avô. A gente 
vai a shopping, pizzaria, pastelaria, assistimos 
tevê e jogamos bola”, diz Antônio, um dos 
garotos que vive no Lar Sementes do Amanhã.

Assim que a criança chega ao abrigo, 
é levada para conhecer a casa e seu espaço 
individual – cama, parte do armário, 
brinquedos, roupas. Cada criança que 
chega é levada ao pediatra e ao dentista, e as 

moças são consultadas por ginecologistas. São 
providenciados os documentos básicos, como 
RG. Há cardápios específicos elaborados por 
uma nutricionista, se isso for necessário. Os 
aniversários são comemorados individualmente 

e a aquisição de roupas e sapatos é feita de 
acordo com a preferência da criança, que é 
levada por um profissional às lojas para escolher 
o que precisa. As crianças também escolhem o 
material escolar, até mesmo o tema da mochila 
e dos cadernos. 

Os meninos e meninas do Lar Sementes 
do Amanhã têm atividades programadas para 
férias e fins de semana. Eles vão a pizzarias 
e parques. Estudam língua estrangeira, 
especialmente se estiverem em processo de 
adoção por famílias de outro País.  Além disso, 
cada criança recebe um informe mensal sobre 
o andamento do seu processo na Justiça para 
reduzir a angústia. E todas as crianças que 
passam pelo abrigo recebem um dossiê, para 
levar quando forem embora, que contém fotos 
das atividades realizadas e relatórios sobre os 
desafios e as conquistas enfrentadas. 

“Queremos que eles tenham uma 
lembrança muito boa daqui, onde foram 
acolhidos com tanto afeto e amor. Quando 
eles voltam para casa ou encontram uma nova 
família, ficamos muito felizes”, diz Solange 
Rodrigues, psicóloga do abrigo.

Assim que uma criança chega à casa, a 
equipe entra em contato com a família para 
informá-la sobre o andamento do processo 
na Justiça e combinar horários de visita 
cômodos para os parentes. Começa um 
processo de integração com a família, para 
planejar a estratégia de retorno da criança ou 
do adolescente. Há casos em que as crianças 
passam fins de semana com a família, desde o 
princípio do abrigamento.

Quando não há possibilidade de 
retorno à família de origem e não há famílias 

substitutas disponíveis, o abrigo investe na 
formação pessoal, acadêmica e profissional 
da adolescente para que, aos 18 anos, quando 
ela sair da casa, tenha condições de prover o 
próprio sustento. Nesses casos, as meninas 

fazem cursos  de informática, profissionalização 
em área de interesse, psicoterapia com 
profissionais externos, cursos de dança, teatro 
e esportes. A idéia é oferecer atividades que 
possam fortalecer a identidade de cada uma 
das crianças e adolescentes, estimulando a 
expressão de emoções. 

ATIVIDADES E SERVIÇOS 
Comemora o aniversário de cada criança

Leva as crianças para escolher e comprar 
as próprias roupas e material escolar

Leva para passeios em pizzarias, 
shoppings e parques nos fins de semana 
e férias

Oferece cursos de língua estrangeira e 
informática

Adolescentes que só deixarão o abrigo 
aos 18 anos têm uma oferta diferenciada 
de cursos e atividades

Crianças e adolescentes recebem um 
relatório mensal sobre o andamento de 
seu processo

RELACIONAMENTO  
COM O JUDICIÁRIO 

Realiza reuniões mensais com técnicos 
do Judiciário para aprofundar os estudos 
psicossociais feitos com as crianças. O 
objetivo é acelerar o processo de retorno 
para casa ou o de adoção

Elabora relatórios mesmo depois 
do desligamento da criança ou do 
adolescente do abrigo, para subsidiar o 
fim do processo

Abrigos Finalistas

Finalista 4: 
Metodologia fortalece 

identidade e autonomia

Lar Sementes do Amanhã

“O Abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando 
privação de liberdade.” Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente
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