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ACOLHEDORA
Conheça o projeto criado em Uberlândia (Minas Gerais) que 
está reduzindo o número de crianças e adolescentes em 
instituições de acolhimento e tornou-se referência no país 

inteiro
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Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria 

Revista
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EDITORIAL

 Dessa vez junto à disciplina de Comunicação e Cidadania do curso 
de Comunicação Social – Produção Editorial, sob a orientação da professora 
Rosane Rosa, a GAIA SM busca trazer um olhar mais voltado ao pretendente 
à adoção. Trazemos aqui esclarecimentos sobre o processo de busca ativa e 
sobre o acolhimento das crianças e adolescentes junto a famílias, além de 
uma história de amor e cuidado que unem uma mãe e um filho.
 Percebemos a GAIA SM como um importante instrumento de 
reflexão, denúncia e, principalmente, de transformação da realidade da 
adoção em Santa Maria e na região. A primeira edição deu tão certo que 
não podíamos deixar de nos empenhar na produção da segunda. Esperamos 
que a leitura possa reforçar ainda mais esse papel ativista da publicação – e 
nosso, claro!
 A revista agora concorre a um prêmio na Expocom (Exposição de 
Pesquisa Experimental em Comunicação), a ser realizada dentro do XVIII 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – realização esta que 
devemos ao curso de Produção Editorial, aos professores e, principalmente, 
ao GAIA. Muito obrigada! Avante, GAIA SM!

Um segundo passo

Equipe Editorial e GAIA SM
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INICIATIVAS

Daniela Sonza

O GAIA SM em 2017
O primeiro semestre de 2017 iniciou-se com muitas reuniões para a viabilização de novos projetos 

que serão desenvolvidos pelo GAIA SM. Participou-se da capacitação dos conselheiros tutelares e 
convocaram-se eleições para a nova diretoria.

Janeiro:
– Reunião com a Pró-reitoria de Extensão e 
Centro de Educação da UFSM;
– Projeto: “Apoio pedagógico permanente den-
tro das instituições de acolhimento”.

Fevereiro:
– Reunião com o Secretário do Desenvolvimen-
to Social;
– Projeto: Selo empresarial: “Amigo da infância”;
– Projeto: “República para ex-acolhidos, alunos 
do projeto Adote Ação Politécnico, após os 18 
anos”.

Março:
– Reunião com o Ministério Público do Tra-
balho;
– Projeto: Patrocínio para impressão da revista.

Abril:
– Participação na capacitação dos Conselheiros 
Tutelares a convite do Ministério Público de 
Santa Maria;
– Reunião Gaia: “Tempo de espera na adoção, 
onde ele faz a diferença?”.

Maio:
– Reunião MP/GAIA/LAMI para viabilização 
dos projetos;
– Participação do GAIA SM na roda de conversa 
da faculdade de Psicologia da FISMA, tema 
“Aspectos Sociais da Adoção”;
– Rádio Universidade: Programa Fazendo Arte: 
divulgando a Caminhada da Adoção;
– Reunião Gaia: “Estágio de convivência e 
adaptação”.

Junho:
– Primeira Caminhada Santamariense da Adoção, 
no Viva Campus da UFSM;
– Radio Universidade: Programa Gritos do 
Silêncio, falando sobre Adoção Tardia;
– Participação do GAIA na roda de conversa 
sobre “Maus Tratos Infantis: do acolhimento à 
adoção”, promovido pela Faculdade de Psicologia 
da UFSM;
– Reunião Gaia: “Devolução na adoção: Sonhos 
Interrompidos”;
– Inauguração da Biblioteca do GAIA, para 
empréstimo de livros sobre adoção, educação de 
filhos, etc;
– Convocação para eleições da nova diretoria.

Para o segundo semestre, além das reuniões 
mensais, temos programado dar continuidade aos 
projetos iniciados e algumas outras ações para de-
fesa da criança e do adolescente:

– Projeto “Famílias Acolhedoras”: escrito em 
2014, porém nunca saiu do papel. Tal projeto 
representa uma alternativa promissora no acolhi-
mento de crianças, com vista ao descrito no ECA. 
Para sua viabilização, precisamos da aprovação da 
nova gestão municipal e o encaminhamento do 

projeto para câmara de vereadores. Já solicitamos 
em ambas as esferas municipais reuniões para de-
bate do tema.

– “Ciclo de Palestras sobre a infância”: pre-
tendemos, no mês de outubro, em homenagem 
às crianças, promover um evento que possibilite 
discutirmos a defesa da criança dentro da Rede 
Municipal de Proteção à Criança e o Adolescente.

G
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DEPOIMENTODEPOIMENTO

Entrevista com Silvia Carvalho, mãe de Gabriel, de nove anos.

os desafios daadoção especial
Entrevista por Laura Sena

e Valéria Luzardo

O Gabriel é de Canoas. Eu entrei na fila de 
adoção, e quando eu fui entregar a documentação 
no fórum, eles me perguntaram se eu queria cadastro 
local ou regional, ou então também o cadastro 
nacional. Eu disse que queria Santa Maria, mas aí 
disseram que, se eu quisesse, podia ser no Rio Grande 
do Sul. Como eu não entendia nada, eu disse “Como 
assim, Rio Grande do Sul?”, e me responderam 
“Podem te chamar de qualquer cidade do Rio Grande 
do Sul…”. Então eu concordei, e eles habilitaram.

Menos de um mês depois, me chamaram - 
que tinha um menininho especial. Na minha ficha 
de adoção, eu pus para doenças tratáveis e não-
tratáveis; só que, na época, eu tava na faculdade, 
então eu coloquei que fosse a partir de quatro anos 
de idade, que eu não teria como, no momento, me 
dedicar a uma criança recém-nascida. Então, o que 
que ocorreu: fomos visitá-lo, em Canoas. Depois, na 
outra semana, como a gente quis conhecê-lo e visitar 
- e isso já é um primeiro passo - chega um momento 
que tu diz “Eu quero continuar as visitas” ou “Eu não 
quero”...

Então começaram as visitas em Santa Maria. 
Ele vinha e ficava uma hora, mais ou menos, e voltava. 
No próximo mês, começaram as visitas de final de 
semana: ele vinha na sexta-feira, eu tinha que levá-
lo no domingo; eu ainda negociei com o pessoal de 
lá pra que eu levasse ele na segunda-feira. Isso durou 
também, mais ou menos, um mês. 

Depois, começou a adaptação dos dez dias: ele 
vinha, ficava dez dias comigo, e ia embora. A primeira 
vez que ele veio e ficou dez dias e depois foi embora, 
foi muito difícil. Esse “retirar”, assim. Tanto que ele 

O processo de adoção do Gabriel

foi e ele ficou doente lá, porque ele não tinha mais o 
referencial de casa lá, mas sim aqui em Santa Maria. 
A gente tinha um quarto montado com os brinquedos 
e todas as coisas dele.

Dois dias depois, o pessoal me ligou e eu voltei 
em Canoas pra buscá-lo. Depois, em abril, quando 
começou a nova adaptação dos dez dias, depois 
desses dois dias que eu fui buscá-lo, bateu aquele 
pensamento “Ele vai ir, vai ficar doente, vai acontecer 
alguma coisa”... Daí eu liguei pro pessoal de lá e disse 
assim “Olha, eu não tenho mais vontade de levá-lo, 
pelo receio de ele não ficar bem...”. Então eles disseram 
assim “Tá bem… Só o que pode ocorrer é o juiz nos 
chamar, nos perguntar onde é que tá o Gabriel e 
nós nos retratarmos dizendo que a gente disse pra 
não trazê-lo...”. Daí eu disse “O máximo que pode 
acontecer é isso, de vocês precisarem se retratar pro 
juiz?”, então eles responderam “Ou então, eu te ligar 
e dizer assim: traz ele hoje”... Eu disse “Tudo bem”.

31 de maio eles me ligaram e disseram assim: 
“Silvia, temos que levá-lo”. Eu perguntei “Por que?”, e 
eles disseram “Acabaram de ligar do fórum, o Gabriel 
agora é teu e ninguém tira mais”. Enfim, saiu a guarda 
do Gabi. Entre eu entregar a documentação no fórum 
pra habilitarem na lista, a fila e a guarda do Gabriel, 
faltou um dia pra nove meses... Foi exatamente o 
tempo de uma gestação.

A convivência

Tudo isso foi muito difícil pra ele, também. 
Toda essa mudança, essa adaptação. Na época que 
ele veio, ele não caminhava, não fazia cocô, tinha 
que usar de medicação... Quando ele veio pra mim 
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ele era, assim, uma coisinha, parecia que ia quebrar 
de tão fragilzinho... Lá em Canoas, eles não tinham 
condição nem de comprar a fruta diária dele, de dar 
a alimentação adequada pra ele diariamente.

Até hoje, ele não fala; ele fez nove anos de idade, 
faz cinco anos que ele tá comigo. Mastigação, ainda, 
ele não tem definida... Tem vezes que ele mastiga a 
comida, às vezes não. E só quem convive com ele que 
sabe o que ele quer. Por exemplo: pra indicar que 
quer ir no banheiro, agora que ele tá aprendendo a 
baixar a calça. Ele levou três meses pra aprender a 
sentar no vaso, porque sentava e ficava com medo de 
cair… Quando quer, ele sabe que ele tem que pegar a 
colherinha pra comer, mas às vezes ele coloca na boca 
e não sabe tirar... Então, tudo ele está desenvolvendo...

Vou dizer que é fácil? Não é. Por ser uma criança 
especial, tu não tem apoio de nada... Dizem assim 
“Ah, o poder público te apoia”... Não, não tem apoio 
nenhum. Todo especialista que eu vou com ele é via 
SUS, e, como ele tinha restrição, tinha problema 
respiratório e tudo o mais, ele passou por uma média 
de sete especialistas. 

Ele frequenta todo o ano o oculista. Nutricionista, 
hoje em dia, ele não vai mais, porque já tá muito bem. 
Fonoaudióloga, também, é bem difícil de conseguir, 
que ele teria que ter um acompanhamento, mas não 
tem… Fisioterapeuta, essas coisas assim... Então, 
nesse sentido, é bem difícil de adotar uma criança 
especial.

A escola

Um novo começo

A escola é bem tranquilo... Ele fica junto com a 
turma, faz atividades, refeitório... Ele gosta muito. 
Como ele foi criado num lar até quatro aninhos, pra 
ele, socializar é mega tranquilo... Ele é bem calmo, 
não é agressivo, é bem carinhoso, bem na dele...

Pode-se dizer que ele tem inclusão. Antes, eu 

“Hoje em dia, se coloca que a adoção foi 
simplificada. Só que a gente, que tá na fila da 

adoção, acha que é muito demorado”

trabalhava em uma escola; ele estudou lá por dois 
anos, mas a “inclusão” deles era ele ficar noutra sala 
assistindo filmezinho... Agora, ele tá noutra escola 
próxima. Tem um monitor que cuida só dele, pra 
levar no banheiro, essas coisas assim… 

Ele fica na sala com a turminha da segunda série, 
onde tentam introduzir pra ele o lúdico: o desenhar, 
o pegar um lápis, ver o que que tem que fazer, mas 
assim, tudo bem difícil, bem lento. Ele caminhou com 
quatro anos e vinte dias, pra se ter uma ideia... Então, 
tudo bem difícil, mas vai desenvolvendo.

A adoção “oficial” dele saiu ano passado. Foi 
só no ano passado que eu registrei ele mesmo, que 
os pais biológicos deixaram de ter direito sobre ele. 
Caso contrário, até aquele momento, eles ainda 
poderiam tirar o Gabriel de mim. Quando veio a 
documentação de Canoas pra eu registrar no cartório 
daqui, veio recomendação do juiz lá: que nada conste 
sobre a adoção na certidão de nascimento: a Silvia é 
a mãe biológica do Gabriel. 

Não é difícil, mas é a demora que cansa... Mas 
faz parte. E eu com ele, ainda tinha o fato de ser 
longe, né... Eu levava ele na segunda-feira depois do 
meio-dia, e chegava em Santa Maria de volta à meia-
noite... Então, isso foi bem difícil. Pra ele, esse “lá” e 
“cá”, também, foi bem difícil. E ainda pegamos época 
de verão, então foi bem massacrante, assim. Mas foi, 
né! Foi bom, não me arrependo de forma alguma, 
maravilhoso, está sendo. Desafio, é um desafio diário 
pelo fato de ele ser especial, mas… vale a pena.
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CAPA

o ACOLHIMENTO POR FAMÍLIAS?
Como funciona

Executado em Uberlândia, Minas Gerais, o projeto Família Acolhedora busca 
famílias dispostas a acolher temporariamente crianças e adolescentes que es-
tão sob tutela do Estado devido aos processos da adoção, visando diminuir o 
número de jovens nas casas de passagem. Entenda como funciona o projeto 
que, hoje, é referência no país.

Sara Vargas, coordenadora do projeto Missão  
Sal da Terra

O programa Família Acolhedora

A iniciativa, regida por lei municipal e 
gerida pela Missão Sal da Terra, busca famílias 
interessadas em acolher provisoriamente crianças 
que foram afastadas do convívio familiar por 
ordem judicial devido a situações de risco, 
diminuindo, assim, a estadia de menores em 
abrigos. Ao invés de irem para uma instituição 
de acolhimento, as crianças e adolescentes são 
encaminhadas para as famílias acolhedoras, 
propiciando um ambiente mais favorável a seu 
pleno desenvolvimento, por meio da convivência 
familiar e comunitária.

Desde março de 2015, quando foi instituído, 
o programa Família Acolhedora mediou o 
acolhimento de 15 crianças em Uberlândia. O 
programa faz parte de uma das frentes sociais da 
Missão Sal da Terra. “Até o momento, temos seis 
crianças sob guarda provisória, mas podemos 
encaminhar ao acolhimento até 10 crianças 
ao mesmo tempo”, afirmou a coordenadora de 
projetos sociais da Missão Sal da Terra, Sara 
Vargas.

A família que tiver interesse em acolher 
crianças na primeira infância, com zero a seis 
anos, deve entrar em contato com a Missão Sal 
da Terra e/ou a equipe do Família Acolhedora 
para receber mais informações sobre o programa 
e iniciar o seu cadastramento, avaliação e 
preparação para o mesmo. Uma vez que tenha 

perfil para o programa, recebe a equipe para uma 
entrevista psicossocial. 

“No estudo psicossocial da família são 
observados os aspectos civis, psicológicos e 
sociais, assim como os antecedentes criminais 
e econômico para garantirmos que a criança 
não será novamente exposta a estado de 
vulnerabilidade, pois não podemos repetir o ciclo 
de violência, abandono e negligência das famílias 
de origem”, disse a assistente social da Missão Sal 
da Terra, Marielle Vieira.

Após o estudo, a família é convidada a 
participar de um curso de formação, que consiste 
em cinco encontros. “Trabalhamos aspectos como 
histórico das crianças, desenvolvimento infantil, 
lei do acolhimento familiar e a importância do 
vínculo e do adeus, um dos maiores desafios do 
programa”, afirmou a psicóloga da Missão Sal da 
Terra, Thais Ferreira.

A garantia dos direitos da criança, enquanto 
estiver impossibilitada de permanecer com a 
família de origem ou de ser adotada, é o maior 
propósito do Família Acolhedora. “A convivência 
familiar consegue garantir os demais direitos. É 
fundamental na primeira infância para propiciar o 
desenvolvimento biológico, psíquico e emocional 

Papel social
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do indivíduo por meio da atenção individualizada, 
além da inserção da criança em sociedade pelo 
convívio comunitário”, disse a psicóloga Thaís 
Ferreira.

“Atualmente, o acolhimento institucional é 
visto como último recurso para crianças resgatadas 
de situações de risco, pois restringe experiências 
sociais fora dos abrigos. Com a família acolhedora, 
percebemos que as crianças visitam parentes, vão 
à escola, à igreja, ao supermercado, ao parque, 
exploram o mundo afora”, afirma Marielle Vieira.

Exemplo de solidariedade: família acolhe 
criança recém-nascida entregue pela mãe

Depois de 20 anos de casados e com dois 
filhos, o casal Marcos e Fabiana Campos decidiu 
ajudar a transformar o destino de uma criança 
em situação de risco. Danilo* chegou direto da 
maternidade. “Vimos a nossa vizinha cuidando 
de uma criança - e ela já tem três filhos! Então, 
pensamos que também poderíamos dar nossa 
contribuição”, afirma o porteiro Marcos Campos.

“Estamos vivendo uma alegria diferente em 
casa. Nossos filhos reagiram, cada um, de um 
jeito. O mais novo logo começou a trocar fraldas 
e dar mamadeira. Hoje, vemos que está mais 
responsável. A mais velha, no início, teve um 
pouco de ciúme, mas logo entendeu que é Danilo 

G

“Atualmente, o acolhimento institucional 
é visto como último recurso para crianças 
resgatadas de situações de risco, pois 
restringe experiências sociais fora 
dos abrigos. Com a família acolhedora, 
percebemos que as crianças visitam 
parentes, vão à escola, à igreja, ao 
supermercado, ao parque, exploram o 

mundo afora”

quem está precisando de todo nosso carinho 
agora”, diz a babá Fabiana Campos. Como a ajuda 
de custo à família acolhedora em Uberlândia, de 
R$ 500, está entre as mais baixas no País, os “pais 
provisórios” também foram surpreendidos com 
a mobilização de amigos e familiares, para que os 
gastos não ultrapassassem o orçamento.

A Missão Sal da Terra é uma associação sem 
fins lucrativos que tem por objetivo desenvolver 
trabalhos sociais, educacionais, profissionalizantes e 
recreativos com grupos de jovens, crianças, adultos, 
idosos e pessoas com necessidades especiais, 
promovendo, também, ações de integração entre 

esses grupos.
O projeto também é ligado à elaboração e promoção 

de campanhas sobre saúde e meio ambiente.

Mais informações em:
http://www.missaosaldaterra.org.br/

Sal da Terra

*Nome fictício para preservação 
da identidade.
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EXPRESSÃO

Com o auxílio de Gustavo Chaves, estudante de Produção em Mídia Audiovisual 
da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), ministramos uma oficina de 
fotografia para os adolescentes participantes do projeto Adote Ação Politécnico. 
Confira algumas das imagens produzidas por eles.
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OPINIÃO

 Débora Flores Dalla Pozza – Mestranda em Comunicação UFSM
Flavi Ferreira Lisboa Filho – Professor do Departamento de Comunicação UFSM

Encontros e desencontros entre

É bem possível pensarmos a adoção como 
encontro. Encontro de vontades que são, bem 
dizer, as mesmas. Tanto de pessoas que querem 
constituir uma família juntas quanto de criança 
(ou crianças) desejosas de um lar e de uma 
família. Há de se explicar que aqui a família é 
entendida como uma entidade de amor, apoio e 
afeto, independente da constituição em termos de 
identidade de gênero dos participantes. É preciso 
sensibilidade para reconhecer a diversidade 
de arranjos familiares existentes, tão legítimos 
quanto os “tradicionais”.

 Dizemos isso porque o tema da adoção 
está envolto em preconceitos diversos: de que 
família seria apenas a formada por pai, mãe e 
filhos; ou ainda que a família “de verdade” é 
apenas a biológica; de que a adoção representa 
apenas a última solução para a inviabilidade de se 
ter um filho biológico; e ainda uma generalização 
de problemas ou fracassos relacionados a filhos 
adotivos. E os preconceitos, apesar de existirem 
em instâncias abstratas e simbólicas – nas mentes 
e no imaginário social – têm efeitos práticos: 
exemplo é que a lei ainda não reconhece a adoção 
por casais homoafetivos, apesar de alguns juízes já 
terem tomado decisões favoráveis a respeito.

Tais preconceitos se devem muitas vezes aos 
discursos dominantes que circulam socialmente 
sobre o assunto, e boa parte deles está relacionado 
ao tratamento midiático desenvolvido 
historicamente. Por um lado, ainda se fala pouco 
sobre a adoção perto da dimensão social que 
a temática assume em contexto brasileiro: são 
mais de 40 mil crianças que vivem em abrigos no 
país retiradas da guarda das famílias biológicas, 
e no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), 

do Conselho Nacional de Justiça, constam 
aproximadamente 7.200 crianças . Apesar desses 
altos números, ler, ouvir ou assistir a matérias 
sobre o assunto é raro. Há um desencontro entre a 
mídia e a adoção. Nesse sentido, o silenciamento 
pode ser uma via de esquecer ou estigmatizar a 
pauta.

Por outro lado, como os acontecimentos 
diferentes e pitorescos possuem maior 
probabilidade de se transformar em notícia, 
temos um padrão de noticiabilidade que 
evidencia e generaliza casos problemáticos de 
adoção. Isso promove uma falsa sensação de que 
essas situações são o padrão, a regra, e contribui 
para a manutenção dos preconceitos. Faltam 
divulgações de pesquisas sobre o perfil de adoção 
no Brasil, de estudos sistemáticos a respeito, com 
cobertura ampla e diversificada do tema para 
equilibrar o tratamento.

 Uma possibilidade para superar essa 
balança desigual seria um olhar que conecte a 
adoção ao direito de constituir família, tanto 
por parte das crianças como por parte dos pais, 
focando no bem-estar das pessoas envolvidas. Essa 
compreensão ligada ao(s) direito(s) possibilitaria 
uma cobertura mais humanizada, contextualizada 
e problematizada, em vez de polemizada e 
factualizada. Em síntese, um encontro entre 
adoção e direitos.

ADOÇÃO E MÍDIA

G
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ANGAAD

Silvana do Monte Moreira
Diretora Jurídica da ANGAAD, Presidente da Comissão de Adoção do IBDFAM (Asso-
ciação Nacional de Direito de Família) e Coordenadora dos Grupos de Apoio à Adoção 
Ana Gonzaga I e II

Espaço da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD)

A CULPA NÃO É DOS HABILITADOS

Todos os dias, em diversas reportagens 
divulgadas na mídia ou em programas específicos 
sobre adoção, ouvimos a mesma informação: o 
perfil desejado pelas pessoas cadastradas no CNA 
– Cadastro Nacional de Adoção, gerido pelo CNJ 
– Conselho Nacional de Justiça – é de menina, 
branca, de até três anos de idade e sem qualquer 
problema de saúde.

A ANGAAD – Associação Nacional dos 
Grupos de Apoio à Adoção, que conglomera mais 
de cem grupos de apoio à adoção pelo Brasil, 
propaga a nova cultura da adoção que inverte o 
paradigma tradicional de se buscar uma criança 
para uma família, privilegiando dar uma família 
para uma criança que dela necessita, fazendo valer 

o princípio constitucional do melhor interesse da 
criança.

De fato, o perfil dos habilitandos vem sendo 
alterado nos últimos anos em função da grande 
atuação dos Grupos de Apoio à Adoção. Os GAA 
são uma parte da sociedade civil organizada que 
trabalha em prol da nova cultura da adoção.

Os GAAs contam com o trabalho voluntário 
de psicólogos, assistentes sociais, operadores do 
direito e pessoas que passaram ou estão passando 
por processos de adoção. É uma troca constante 
de informações, experiências e vivências que 
auxiliam no pré, durante e pós-adoção.

Mensalmente, são realizadas palestras com 
discussões sobre os mais variados temas; dentre 

Não cabe aos habilitados componentes do CNA 
a culpa pela falta de cruzamento dos números 
de habilitados (cerca de 26 mil) e de crianças 

disponibilizadas a adoção (cerca de 4 mil)

eles, salientamos: adoção tardia, adoção múltipla, 
adoção positiva (HIV+), adoção especial, 
adoção necessária, adoção inter-racial, adoção 
consentida, aspectos envolvendo educação de 
filhos, problemas nos procedimentos de adoção 
e como enfrentá-los, debates sobre a legislação 
e suas alterações, debates sobre procedimentos 
de habilitação, guarda, adoção e destituição do 
poder familiar, entre outros.

Alguns GAAs têm Termo de Cooperação 
Técnica firmado com a Vara da Infância de sua 
competência territorial; outros não o tem por 

razões que desconhecemos, visto serem os GAAS 
indispensáveis ao preparo à habilitação vez que os 
assuntos tratados auxiliam os futuros habilitados 
em todas as etapas do procedimento – da parte 
anterior à habilitação até o desenvolvimento da 
adoção.

Todas essas explicações servem para justificar 
que não cabe aos habilitados componentes do 
CNA a culpa pela falta de cruzamento dos números 
de habilitados (cerca de 26 mil) e de crianças 
disponibilizadas a adoção (cerca de 4 mil), pois 
não compete a eles fazer o cruzamento de dados, 
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e sim aos responsáveis pelas respectivas varas da 
infância. O CNA não funciona sozinho, precisa 
que alguém dê o “click” e faça o cruzamento das 
informações.

Outra questão é a falta de equipes técnicas 
em inúmeras varas da infância espalhadas pelo 
Brasil. Mesmo com a recomendação do CNJ para 
que os Tribunais de Justiça realizassem concursos 
públicos para os provimentos dos cargos de 
psicólogos e assistentes sociais, formando, 
assim, a equipe interdisciplinar cuja atuação é 
indispensável nos procedimentos de habilitação, 
guarda, adoção e destituição do pode familiar, tais 
concursos permanecem sem realização.

Ainda pontua-se a falta de equipamentos, 
notadamente computadores. Sem as ferramentas 
indispensáveis, será impossível a realização de 

G

Nossas crianças e adolescentes 
têm pressa de ter uma família e a 
passagem inexorável do tempo é 

ingrata

um trabalho que atenda ao melhor interesse 
das crianças e adolescentes em acolhimento 
institucional.

A excessiva demora das ações de destituição 
do poder familiar é outro entrave absurdo. O ECA 
determina que todo o procedimento terá duração 
máxima de cento e vinte dias; contudo, o próprio 
ECA determina que deverão ser esgotadas as 
possibilidades de citação pessoal dos pais (família 
biológica). O entendimento de “esgotar” difere de 
juízo para juízo, quando na realidade devia ater-
se aos endereços fornecidos pela Receita Federal, 
Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN e citação 
por edital, pois, se a pessoa não possui CPF, por 
óbvio não terá contas de água, luz, gás ou telefone 
em seu nome. 

Deveria, também, haver uma limitação de 

tempo para a localização dos genitores – no 
máximo seis meses –, pois, se em tal período não 
buscarem contato com os filhos, obviamente já os 
abandonaram afetiva e materialmente.

Essa necessidade de busca do vínculo 
biológico é absurda, pois nossas crianças e 
adolescentes têm pressa de ter uma família 
e a passagem inexorável do tempo é ingrata, 
queimando etapas da vida que jamais serão 
repostas.

Assim, antes de se culpar os habilitados, 
deve-se fazer uma mea culpa por todos os erros 
cometidos ao longo de anos da “desimportância” 
com a qual tratamos nossas crianças e 
adolescentes, aos quais relegamos a titulação de 
filhos do Estado ou filhos de ninguém.

O Brasil precisa de magistrados 
vocacionados, assim como promotores de justiça, 

assistentes sociais e psicólogos, pois apenas os 
que têm vocação para o trabalho com crianças e 
adolescentes conseguirão conviver com histórias 
de abusos (físicos, psicológicos e morais), 
abandonos (intelectual, afetivo e material), dentre 
tantos outros motivos que levam nossas crianças à 
institucionalização. Precisamos rever os conceitos 
vigentes antes de, simplesmente, colocarmos a 
culpa de anos de ineficiência sob os ombros dos 
habilitados.
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