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ADOÇÃO

Quando as crianças estão 
em família, a sociedade

inteira ganha



“Quem recebe uma destas crianças em meu 
nome, está me recebendo; e quem me recebe, 
não está apenas me recebendo, mas também 

àquele que me enviou”. Marcos 9:37 2 Fortaleza, Ceará, Brasil
Terça-feira, 12 de outubro de 2021 

ADOÇÃO

Acolher uma criança é abraçar 
o futuro de esperança. Por isso dar 
continuidade a um legado geracio-
nal é inspirador e de grande res-
ponsabilidade e acreditamos que 
cada criança, terá um papel fun-
damental na promoção da justiça 
nas cidades do futuro. Sabemos 
que o processo de transição de um 
local de convivência para outro 
para uma criança é recheado de 
angústias, seja de uma família a um 
abrigo à uma outra família, existe 
uma ameaça de perda de senti-
mento e até mesmo de pertenci-
mento levando a maior fragilidade 
de laços de confiança. 

Quando adotamos uma crian-
ça também estamos adotando 
uma história e precisamos cons-
tantemente trabalhar na constru-
ção de um vínculo de confiança 
com aquela. Todos nós, somos o 

que somos hoje, devido às ações e 
investimentos emocionais de pelo 
menos um alguém que passou 
pela nossa vida. Somos resulta-
dos de um desejo, de um olhar, de 
um cuidado daqueles que se dis-
puseram a colaborar pelo nosso 
surgimento e desenvolvimento. 

Assim, somos também, resul-
tados das relações que mantemos 
desde o início de nossa vida. Cada 
pessoa que passou por nós, nos 
moldou de uma forma diferente, 
contribuindo com nosso sentimen-
to de “ser” e “quem ser”. E assim 
continua acontecendo no decorrer 
de toda a nossa vida.  Esta proximi-
dade e vinculação entre cuidador 
e criança, possibilita o desenvolvi-
mento maturacional sadio desta 
última. É uma relação que traz 
segurança e apoio, imprescindível 
para vida de qualquer pessoa, quem 

dirá para uma criança que está se 
desenvolvendo e ainda enfrenta 
situações de risco e/ou violência. 

A instituição de acolhimento 
surge como uma possibilidade 
de suporte tanto material como 
afetivo, é nesse ambiente que é 
gerado um local de fortalecimen-
to e construção de vínculos sau-
dáveis na vida dos que necessitam 
serem acolhidos. Assim, se tem a 
compreensão do quão importan-
te e especial é o trabalho do (a) 
cuidador (a) social nas unidades 
de acolhimento institucional, e 
também nos propõe a refletir qual 
é o sentimento desse profissional 
em realizar tal valiosa função. 

Afinal, é preciso que se disponha 
de forma integral e praticamen-
te 24 horas por dia, uma vez que 
residem na instituição de acolhi-
mento juntamente com as crian-

ças. Acredita-se que quanto mais 
amparadas estiverem, e quanto 
mais pessoas puderem facilitar 
o papel árduo de uma cuidadora 
social, melhor se dará o trabalho 
desta, que consequentemente e 
principalmente, acarretará num 
desenvolvimento emocional sadio e 
seguro de cada criança acolhida. 

Aliado a todo esse acolhimento 
não podemos deixar de exaltar o 
Nosso Deus como o Aba Pai de 
toda uma geração. Aba é uma 
palavra aramaica cujo significado é 
“Pai”, e é usada para expressar inti-
midade e estima. Contudo, mesmo 
em Sua santidade, Seu amor é tão 
grande que Ele deseja que todos 
nós tenhamos a ousadia infantil de 
vir a Ele como nosso papai, nosso 
Paizinho, em momentos de neces-
sidade. Deus quer ser o Aba Pai de 
toda uma geração. 

Adoção, construção do vínculo afetivo

Pedro Dourado – Pr. Sênior 
da Igreja Apostólica Recons-
truir em Cristo e Presidente 
da Fundação Reconstruir

O parto 
do coração

Fui criada em uma época em que 
os negócios tinham como garantia 
o fio do bigode. A minha saudosa 
mãe não cansava de nos lembrar 
(fui filha de uma família de nove 
filhos) que a mentira nos custaria 
punição dupla. Nenhum dos avisos 
dela deixou de ser cumprido!

O certo é que aprendi que a 
verdade, por pior que seja, deve 
sempre ser dita! Há, aliás, quem me 
considere verdadeira demais...

Apesar disso, num dia muito 
longe daqui, ao sair do consultó-
rio médico, a filha que me acom-
panhava perguntou: “Mamãe: por 
que você mentiu, para o médico, 
dizendo ter tido quatro partos, e 
não três?”. A pergunta ressoou 
em mim como uma lembrança 
constrangida de que, de fato, não 
tinha sido eu a mulher que pariu 
(do útero) o meu filho mais novo.

Mas, na realidade, eu não men-
ti. Ele nasceu do meu coração, aos 
três dias de vida. Hoje, ele brinda 
a minha vida com um humor que 
ninguém mais sabe fazer comigo. 
O amor que sentimos um pelo 
outro é de coração para cora-
ção! Por isso, se perguntassem, 
novamente, sobre a quantidade 
de partos que tive, confirmaria os 
quatro, com a consciência tran-
quila de que o tempo de gestação 
do caçula não durou mais do que 
o nosso primeiro abraço.

Socorro Brito – In memorian

Relembro com carinho de 
um velho juiz de direito, falecido 
em 2012, mineiro de Itabirito, 
mas radicado no Rio de Janeiro: 
Alyrio Cavallieri. Vocacionado 
para a proteção das crianças, 
ele foi juiz “de menores” – assim 
se chamava o que atualmente 
conhecemos do Juiz da Infância 
e Juventude - por muitos anos, 
com simplicidade, humildade 
e dedicação a seu trabalho. Foi 
Alyrio que inventou a adoção 
internacional, antes que hou-
vesse toda a sua regulamen-
tação protetiva, emprestando 
sua criatividade - e sua cora-
gem - para salvar da solidão e 
do abandono crianças que não 
tinham possibilidade de família 
no Brasil. Só esse fato já seria 
digno de levar nosso antigo juiz 
de menores ao rol dos heróis da 
infância deste país, mas outras 
muitas proezas ele realizou. 

Contudo, quero hoje apenas 
meditar sobre uma colocação 
que ele costumava fazer nas 
suas conversas e palestras, 
que diz muito a respeito de seu 
espírito humanístico cristão. 
Quando estava falando dos pro-
cessos, então calhamaços de 
papel costurados, com dezenas 
de petições, laudos, despachos 
e informações, nosso herói 
das Gerais sempre lembrava a 
todos seus interlocutores ou 
ouvintes: “Atenção! De baixo 
daquela capa e no meio destes 
papéis tem gente, viu?”. 

“De baixo do papel tem gente”. 
Essa afirmação pode ser aplica-
da a todos os ramos do Direito, 
é verdade, mas Alyrio se referia 
aos processos que envolviam 
crianças e adolescentes, que 
eram do seu cotidiano, sensibi-
lizado com o sofrimento destes 
sujeitos de direito, em especial. 
Parece óbvio, certo? Os pro-
cessos da infância, sobretudo 
aqueles que tratam do direito 
à convivência familiar, como a 
ação de destituição do poder 
familiar e a de adoção, têm a 
especial dramaticidade vivida 
por seu principal protagonista, a 
criança ou o adolescente, numa 
aflitiva e traumatizante situação 

de abandono e de outras graves 
violências. Seria natural que 
todos os profissionais envolvidos 
com esse tipo de processo tives-
sem especial aplicação na busca 
da solução afetiva e oportuna 
para a pessoa mais vulnerável, a 
criança. A expectativa é de que 
estejam todos imbuídos sincera-
mente do mesmo desejo: prover 
família para a criança ou adoles-
cente, de forma célere, para que 
os infortúnios do sofrimento pelo 
abandono não tenham tempo de 
se enraizar em forma de traumas. 

Pois, se era necessário lá pe-
los idos do século XX que um juiz 
de direito relembrasse a todos 
constantemente que dentro dos 
nossos processos há um prota-
gonista a ser salvo, posso igual-
mente afirmar, parafraseando 
o bom mineiro-carioca, que nos 
bytes do nosso processo ele-
trônico ainda tem gente. E essa 
gente não tem como se defender 
sozinha, não faz rebelião, não 
é vista. Ali, em cada processo 
judicial, em cada procedimento 
de acompanhamento de insti-
tucionalização, tem alguém que 
grita por socorro e que precisa 
ser amado, intensamente amado. 
Alguém que tem pressa em ser 
amado, porque a falta de amor 
verdadeiro, que é o que se trans-
forma em cuidado, destroça a 
autoestima, corrói toda a segu-
rança e afeta a evolução sadia 
do ser humano em formação. 
Dentro do processo, de papel ou 
eletrônico, tem gente que preci-
sa de gente. Precisa da gente.

Por que ainda temos que re-
petir essa velha frase na terceira 
década do novo século? 

Primeiro, porque as crianças 
e adolescentes ainda passam 
muito tempo em instituições. 
Há quem culpe o capitalismo e a 
exclusão social. Existem os que 
foram vencidos pelas rotinas de 
trabalho, enfadonhas, se aco-
modando. Encontram-se, ainda, 
aqueles que repetem palavras 
de ordem, de caráter geral, para 
justificar sua falta de coragem. 
Muitos ainda “normalizaram” o 
sofrimento das crianças, como 
se fosse algo inevitável e huma-

namente aceitável, em pleno 
recurso à figura psicológica da 
negação do fato

 Segundo, porque os cami-
nhos da justificação da inércia 
passam por uma afirmação 
pseudoaltruísta da necessidade 
de salvação da família original da 
criança, ideológica e romantica-
mente idealizada, acontecimento 
que viria com a simples implan-
tação de boas políticas públicas. 
Esse argumento tem sido apli-
cado e perseguido, a qualquer 
custo, invertendo o princípio do 
melhor interesse da criança que 
passa a ser, na praxe, a prevalên-
cia do superior interesse (pressu-
posto) de pais e parentes biológi-
cos. E isso se faz com o conforto 
intelectual trazido pela sensação 
de engajamento nas lutas por 
justiça social que a defesa teórica 
da família pobre idealizada pro-
porciona, trazendo para estes in-
terlocutores inertes uma aura de 
benfeitores da humanidade. Com 
este autoatribuído prêmio, cami-
nham pelos processos e procedi-
mentos negando a oportunidade 
de família carinhosa para crian-
ças de fato abandonadas, com 
a frieza de quem sacrifica mori-
bundos ao final da luta no campo 
de batalha. Quando se olha para 
as pessoas pobres do nosso País, 

é possível se perceber que a 
despeito da lacuna de políticas 
públicas que são necessárias, 
mesmo assim mantêm seus 
filhos consigo, com grande 
dignidade, em sua esmagadora 
maioria. Esse aspecto concreto 
é omitido com frequência pelo 
discurso biologista, tão comum 
em nossos dias. 

Terceiro, porque há pessoas 
dispostas constituir família com 
as crianças e adolescentes que 
delas necessitem, por adoção ou 
por apadrinhamento afetivo, que 
devem ser bem-preparadas e 
esclarecidas (papel desempenha-
do gratuitamente pelos grupos 
de apoio à adoção, ou seja, do 
qual o judiciário se demitiu e o 
executivo nunca assumiu), para 
compreenderem que é a crian-
ça que merece o maior cuidado 
de todos os envolvidos na sua 
vida. Eles, os adultos interes-
sados, longe de caberem numa 
imagem caritativa, são apenas 
pessoas que querem estabelecer 
relações de afeto duradouras 
e assumir as responsabilidades 
parentais sobre uma criança, 
nada mais. Se existem – e aos 
milhares – é porque temos que 
aprofundar a esperança de que 
toda a criança possa ter uma 
família, sobretudo se isso for 
providenciado oportunamente. 

 Por todos esses motivos é 
necessário repetir que “de baixo 
do papel (ou no software) tem 
gente”. Todos os Juízes, Promo-
tores de Justiça, Defensores 
Públicos, Psicólogos, Assisten-
tes Sociais, responsáveis por 
instituições de acolhimento 
e os demais profissionais que 
lidam com a criança-sem-famí-
lia, precisam ouvir esse alerta 
e, quem sabe, analisando seu 
próprio coração, possam sentir 
empatia e se colocarem no lu-
gar de quem é abandonado, de 
quem não tem abraço, nem bei-
jo de boa noite. Talvez possam 
até amar essa pessoinha, com 
um amor-compaixão que se 
transforme em um amor-ação, 
para mudar as coisas, mudar 
a si mesmo e mudar o mundo. 
Sinto saudades do Alyrio.

“Debaixo do papel tem gente”

Sávio Bittencourt – Procura-
dor de Justiça
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“Eu fui só buscá-lo, 
não fui conhecê-lo”

Na sala, um grande cerca-
dinho com brinquedos dife-
rentes que iam preenchendo 
espaço, até não caber mais. 
Em cima de uma mesinha 
branca, um pequeno ônibus 
também branco “O pai dele 
não consegue dizer não para 
ele, fomos ao shopping on-
tem e ele quis aquele ônibus 
e aí está”, conta Lília Maria 
Santos, mãe de João Gabriel. 

Quem vê a casa que respi-
ra e expira João Gabriel por 
todos os lados, não imagina 
a história de luta que há por 
trás. A mãe, Lília, é portadora 
da doença autoimune lúpus, 
que causa o não reconheci-
mento das células do corpo 
pelo próprio organismo. Por 
isso, engravidar é uma situa-
ção extremamente delicada, 
“O meu primeiro filho, não 
tive nada. Mas depois, devi-
do à medicamentos, eu não 
consegui mais engravidar”. 
Lília conta que teve sequelas 
cardíacas e os profissionais 
da saúde que a acompanha-
vam se posicionaram contra 
a uma nova gravidez “Mesmo 
assim, eu tentei, forcei e fiz 
tudo que eu pude, mas não 
consegui”. 

A advogada também con-
siderou a possibilidade de 
realizar uma inseminação 
artificial, porém, durante os 
exames, descobriu que pos-
suía endometriose, distúrbio 
no qual o tecido do endomé-
trio acaba se localizando fora 
de sua posição normal, fato 
que também dificulta a gravi-
dez, “A medida que o tempo foi 
passando, o desejo de ter um 
filho foi aumentando. Nós três 
já nos dávamos super bem, 
então tive a ideia de adotar”.

No começo, Lília conta que 
seu marido, Paulo Roberto, 
estava receoso quanto à ado-
ção, porém sempre havia sido 
um grande sonho dele ser pai. 
Com o desenrolar dos fatos, 
Lília conta que passou por al-
gumas dificuldades antes de 
entrar de fato no processo de 
adoção “Foi horrível e foi bem 
difícil”, desabafa. 

Após as dificuldades, a 
família resolveu entrar no 
processo de adoção pelo 
fórum e Lília conta, que no-

vamente, foi um trabalho de 
convencimento. Pois, dessa 
vez, exigiria uma exposição 
maior. No Brasil, o processo 
de adoção é gratuito e deve 
ser iniciado na vara da in-
fância e da juventude. Para 
adotar, é necessário idade 
mínima de 18 anos e diferença 
de 16 anos entre quem deseja 
adotar e a criança. 

A adoção é um processo 
longo e pode ser demorado, 
pois existem diversas etapas. 
Após análise da documenta-
ção enviada, a família passa-
rá por uma avaliação de uma 
equipe multidisciplinar do 
Poder Judiciário, para co-
nhecer um pouco mais sobre 
quem está se disponibilizan-
do para cuidar da criança. 
Após isso, há um curso pre-
paratório de caráter obriga-
tório “Nós fizemos o curso e 
deu tudo certo. O problema 
foi a demora”, lembra Lília. 

De acordo com ela, a demo-
ra é a pior parte. Mesmo que 
ela tivesse conhecimento das 
leis e da forma de funciona-
mento da justiça, não foi uma 
espera fácil “Era o que eu mais 
reclamava, como pode? Uma 
adoção levar 4 ou 5 anos?”. 
A advogada explica que em 4 
anos, a vida pode mudar e, as-
sim, os desejos também, o que 
pode fazer com que muitas 
pessoas desistam da adoção 
“É uma demora desesperado-
ra para quem quer ser pai ou 
mãe”, desabafa. 

Lília conta que, durante o 
período de espera, havia uma 
grande ansiedade que a fazia 
sempre perguntar pelo pro-
cesso quando ia ao fórum, 
“Era uma ansiedade sem fim”. 
Apesar de ter sido um gran-
de sofrimento, a advogada 
entende o porquê da demora, 
afirmando que existem mui-
tas crianças que precisam de 
um lar, mas estão pendentes 
de processos judiciais “É uma 
situação que há maus tratos, 
mas a mãe não quer deixar. 
Tinha uma menina no abrigo 
que a avó queria, mas a avó 
já cuidava de seis crianças e 
então, a guarda não é libera-
da”, explica. 

Para a advogada, a adoção 
aumentou ultimamente no 

país. De fato, ainda em 2018, 
o número de pessoas que 
estavam dispostas a adotar 
já era doze vezes maior do 
que a quantidade de crian-
ças disponíveis. Em 2020, de 
acordo com os dados mais 
recentes do Sistema Nacio-
nal de Adoção e Acolhimento 
(SNA), existiam 30 mil crian-
ças acolhidas no Brasil e 
destas, 5 mil, estavam aptas 
à adoção. Porém, por conta 
do empecilhos judiciais, a 
adoção acaba se tornando 
uma árdua batalha. 

No caso da advogada 
Lília Maria, após três anos 
de espera, a família já estava 
pronta para desistir. Além 
disso, Lília foi informada que 
ao completar 4 anos, a família 
passaria por toda a avaliação 
novamente. Dessa forma, ela 
informou ao fórum que se 
completassem os 4 anos, ela 
ia se retirar do processo “Fal-
tando 15 dias para completar 
os 4 anos, eu recebo um tele-
fonema ‘Seu bebê chegou’”. 

Naquela mesma sexta-
-feira de manhã, a advogada 

viu seu bebê por foto pela 
primeira vez. Na segunda-
-feira, Lília e o marido Paulo 
conheceram João Gabriel 
“Quando a gente pegou, foi 
uma emoção tão grande 
quanto a do meu mais velho, 
quando o peguei nos braços. 
Ela me perguntou: ‘É o filho 
de vocês?’ e eu disse ‘É’”. A 
advogada conta que foi um 
momento de conexão que 
estava sendo construído 
desde o telefonema, “Para 
mim, eu fui só buscá-lo, não 
fui conhecê-lo.” 

Dez dias depois, João Ga-
briel chegou em casa. Para o 
irmão, Edilmar Neto, o bebê 
foi um presente “Foi uma 
das melhores coisas que já 
aconteceram, todo mundo 
fica mais feliz com ele, todo 
mundo o ama. Ele é alegre e 
diverte a casa”, conta. O pai, 
Paulo Roberto, se sentiu rea-
lizado,“O João Gabriel veio 
trazendo muita luz, muita 
paz e muita alegria. Veio para 
harmonizar mais ainda a fa-
mília, ele veio na hora certa. 
Nós reclamávamos muito da 

demora, mas com a chegada 
dele nós esquecemos toda a 
demora. Hoje a gente vive em 
função dele, a casa é dele, 
ele que manda, ele é o prínci-
pe da casa, a coisa mais linda 
do mundo”, se emociona. 

Lília conta que a alegria 
foi tanta, que atualmente, o 
marido diz que, se houvesse 
condições, entraria no pro-
cesso de novo “Ele veio e eu 
acho que não foi só pra mim,

foi pra todo mundo”. Da 
cozinha, a secretária Edinal-
va, que cuida da família há 
anos, reitera, “Ele é doido por 
mim e eu sou doida por ele”. 

Para o futuro, a advogada 
sonha em dar a João Gabriel 
tudo que for possível “Quere-
mos dar principalmente estu-
do e uma vida tranquila. Tudo 
da nossa vida ele tá no meio, 
nossos amigos abraçaram ele. 
A gente não é mais ‘a gente’, 
nós somos os pais do João 
Gabriel. É o amor de todo can-
to que a gente vai”, detalha. 

João Gabriel veio ao mundo 
no dia do falecimento do pai 
da advogada “Ele transformou 
uma data, ano passado, eu 
não lembrei que fazia anos que 
meu pai faleceu. Até nisso, ele 
veio transformar”. Atualmen-
te, a família avalia que o pro-
cesso foi uma luta, mas que 
a felicidade hoje é tão grande 
que nada de ruim é lembrado 
“Quando você tiver com seu 
bebê no braço, você não vai 
mais lembrar de nada da parte 
ruim, você só lembra da parte 
boa”, aconselha. 

“João deixa um rastro de 
luz por onde passa, ele ri com 
os olhos. A demora é dolo-
rosa, mas vale muito a pena. 
Deus estava caprichando 
e precisou desse tempo”, a 
família de Lília Maria agora 
está completa e a felicidade 
transborda em cada palavra. 
João Gabriel, compartilha 
até mesmo das paixões do 
pai e a família se impressio-
na sobre o quanto o encaixe 
do pequeno com a família 
foi perfeito “Adotar é amor, 
amor de filho não dá pra se 
explicar. É você amar alguém 
que você não sabe nem se foi 
gerado ainda, mas é amar, 
não se define, só se sente”.

45 mil órfãos da pandemia
A pandemia do novo co-

ronavírus, iniciada em março 
de 2020, para muitos tem 
sido devastadora. Aumento 
da pobreza, da inflação, da 
fome, da miséria e também do 
abandono. Crianças e adoles-
centes também estão sofren-
do as dores dessa situação. 
Segundo dados do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), pelo menos 45 
mil crianças e adolescentes 
perderam pai e mãe na pan-
demia. Muitas delas estão vi-
vendo em extrema dificuldade 
e sem contar com nenhuma 
ajuda do estado, financeira ou 
psicológica.

Uma das possíveis causas 
pode ter sido o agravamento 
do estado de saúde dos pais 
ou responsáveis durante a 
emergência de saúde sanitá-
ria. Para o promotor de Justi-
ça e secretário Executivo das 
Promotorias da Infância e da 
Juventude, Luciano Tonet, a 
situação é emergencial e pre-
cisa de uma tomada de atitu-

de por parte das autoridades.
“Muitas crianças e ado-

lescentes perderam pais e 
mães, onde elas estão se não 
estão nos acolhimentos? 
Muitas estão vivendo em si-
tuação irregular com outras 
pessoas. É preciso que essas 
pessoas procurem as autori-
dades do sistema de justiça 
para regularizar essa situa-
ção”, disse ele.

Tonet chama a atenção 
para a importância de um 
levantamento real, por Esta-
do, para se ter a devida noção 
desse impacto. O promotor 
lembra que as escolas são im-
portante eixo desse trabalho. 

“É importante que ago-
ra, com a retomada das 
crianças às escolas, essas 
instituições comuniquem 
aquelas crianças e adoles-
centes que estão em situa-
ção irregular. Isso pode ser 
feito por meio das matrí-
culas. Mas esse é apenas 
um ponto. É preciso que a 
sociedade também se mo-

bilize e tome conhecimento 
da situação, que o Conse-
lho Tutelar faça campanhas 
nesse sentido”, salientou.

Para a psicóloga da Rede 
Acalanto, Vanessa Silvei-
ra, os prejuízos para essas 
crianças são incalculáveis. 
“Crianças passam tempo 
enorme nas instituições. 
Dentro da instituição de 
acolhimento, eles têm ro-
tatividade dos cuidadores, 
que lida com a criança de 
forma diferente e isso vai 
gerando uma série de ques-
tões, que envolve identi-
dade, principalmente. O 
desenvolvimento da identi-
dade das crianças perpassa 
pelos cuidados que ela tem.  
A construção da identidade 
é dificultada em razão da 
ausência familiar, além das 
dificuldades acadêmicas, 
que são muito graves, ain-
da mais nessa situação de 
perda de pais. Os impactos 
da institucionalização são 
gigantescos”, destacou.

A importância do levantamento da real situação 
das crianças no nosso Estado

É uma demora desesperadora para quem quer ser pai ou mãe

Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: 
“Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; 
pois o Reino de Deus pertence aos que são 
semelhantes a elas. Lucas 18:16 3Fortaleza, Ceará, Brasil

Terça-feira, 12 de outubro de 2021 

ADOÇÃO
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“Provai e vede que o 
SENHOR é bom; bem-aven-
turado o homem que nele 
confia”. Salmos 34:8 5Fortaleza, Ceará, Brasil

Terça-feira, 12 de outubro de 2021 

ADOÇÃO

O tempo teve o papel de 
fazer florescer o amor entre 
a funcionária pública Será-
fia Fernandes, 49, e sua filha 
Ana Alice, que hoje possui 
três anos de idade. Parecia 
simples, mas não foi. Hou-
ve muitas dificuldades até 
que as trajetórias delas se 
cruzassem com harmonia e 
equilíbrio. O afeto se cons-
truiu com muito esforço e 
resiliência. Se não houve o 
clichê “amor à primeira vista”, 
o transcorrer dos dias as 
aproximou até torná-las inse-
paráveis.

Elas se conheceram em 
2019, quando Seráfia busca-
va adotar uma menina para 
poder canalizar seu afeto 
materno contido. Ela sempre 
havia sonhado em ter uma fi-
lha para cuidar e crescer, mas 
não contava que apareceriam 
percalços pelo caminho.

Em 2015, a funcionária 
pública chegou a tentar fazer 
Fertilização In Vitro (FIV), 
mas não teve êxito. Nesse 
contexto, ela decidiu adotar 
uma criança para expressar o 
amor que tinha para dar. Pro-
videnciou toda a documenta-
ção necessária, fez entrevis-
tas e assistiu palestras. Ouviu 
que poderia demorar muito, 
mas não desistiu. “Já cheguei 
a escutar comentários pre-
conceituosos sobre adoção, 
mas sempre vi a possibilidade 
com bons olhos”, ressalta.

No momento em que menos 

esperava, depois de quatro 
anos e meio na fila por sua 
sonhada filha, surgiu a oportu-
nidade. “Ao receber a ligação 
do Fórum Clóvis Beviláqua in-
formando que minha vez havia 
chegado, senti muito nervo-
sismo. Aquele frio na barriga. 
Nem pensava mais nisso com 
frequência. Eu já tinha idade 
até um pouco avançada, mas 
não pensei duas vezes e acei-
tei”, afirma a mãe.

Primeiros contatos
Seráfia e Ana Alice troca-

ram os primeiros contatos em 

dezembro de 2019, no abri-
go infantil “Casa Jeremias”, 
local em que a criança vivia. A 
mãe esbanjava amor para dar; 
a filha, por sua vez, mostrava 
medo do desconhecido. “Nas 
primeiras vezes em que nos 
encontramos, ela demonstra-
va ter certo medo de mim, era 
muito tímida. Era difícil lidar, 
não esperava que isso pudesse 
acontecer”, confessa Seráfia.

A funcionária pública tinha 
dificuldade em encontrar 
a melhor abordagem para 
conhecer e se vincular à sua 
filha. O diálogo era compli-
cado, Ana Alice se fechava 
em seu mundo particular e 
não mostrava abertura para 
o futuro. “Minha família foi 
muito importante para eu não 
desistir. Todos me deram mui-
ta força. Às vezes eu chegava 
desanimada em casa e rece-
bia apoio para seguir”.

Seráfia conta que as ener-
gias começaram a entrar em 
equilíbrio quando ela decidiu 
expressar, de modo mais con-
tundente, que estava lá para 
ser mãe da criança. “Quando 
comecei a falar e demonstrar 
os meus sentimentos, ela 
venceu o medo e compreen-
deu que eu estava ali por ela. 
A verdade é que o amor é um 
sentimento que se constrói, e 
nós construímos entre nós”.

Desafios: pandemia e 
construção de laços

Após três meses de con-

tato, Ana Alice foi morar com 
sua mãe em março de 2020, 
no período em que teve início 
a pandemia do coronavírus 
no Brasil. O contexto de tur-
bulência desafiou Seráfia a 
se reinventar. “Foi um perío-
do complicado, porque eram 
várias questões acontecendo 
ao mesmo tempo: pandemia, 
maternidade, desafios de 
uma nova realidade. Quan-
do chegou em casa, ela era 
muito apegada a mim, não 
mostrava interesse de ter 
contato com mais ninguém. 

Então, precisei de ajuda 
psicológica para lidar com 
as situações”.

Segundo a mãe, os maio-
res desafios da transição 
de Ana Alice para a vida em 
casa giraram em torno da 
adaptação à convivência 
com seus familiares. “Como 
antes ela não tinha contato 
com homens, foi um pouco 
difícil se familiarizar com 
meu pai e meu irmão. Só 
queria o meu colo, não olha-
va para mais ninguém. Hoje 
em dia, já ama muito todos”.

Amor, sentimento 
que se constrói

A criança vai para a família acolhedora que pode ser o 
primeiro pretendente na fila de adoção

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Dentro da fila é adoção segura e legal
Criado em abril de 2008, 

por meio da Resolução nº 
54, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o então Ca-
dastro Nacional de Adoção 
(CNA) tinha como finalidade 
consolidar dados de todas as 
comarcas brasileiras referen-
tes a crianças e adolescen-
tes disponíveis para adoção. 
Em 2019, o CNA passou por 
reformulações e está em vi-
gência atualmente o Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhi-
mento (SNA), para garantir a 
segurança jurídica e dar mais 
transparência ao processo de 
adoção de crianças e adoles-
centes.

Isso significa que o sis-
tema funciona de modo a 
respeitar a ordem da fila de 
adoção. Mais ainda, para que 
a chamada “adoção à bra-
sileira”, que é a adoção de 
crianças e adolescentes fora 
do cadastro, não seja só não 
tolerada, mas inexistente.

Mas não é o que ocorre. 
Atualmente, o Ministério 
Público do Ceará (MP-CE) 
está processando cerca de 
dez pessoas por burla à fila 
de adoção. Este é um caso 
de uma profissional de saúde 
que ficou sabendo da dispo-
nibilidade da mãe entregar 
o filho para adoção ainda na 
maternidade. Ela ficou com 
a criança, e só comunicou o 
ato às autoridades um ano 
e meio depois. Agora, está 
sendo processada pelo MP 
por danos morais em prol dos 
pretendentes na fila.

Além disso, para coibir 
esse tipo de atitude ilegal, o 
MP do Ceará também está 
requerendo a antecipação de 
tutela adotiva como meio de 
evitar a institucionalização 
das crianças. O instituto faz 
parte das estratégias que 
compõem o Projeto Minha 
Cidade, Meu Abrigo, de ini-
ciativa do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e 
da Juventude (Caopij), e que 

tem como coordenador o 
promotor de Justiça Dairton 
Oliveira.

O projeto contempla a 
importância do acolhimento 
seguro e legal de crianças 
e adolescentes, através da 
guarda subsidiada, guarda 
afetiva (comunitária), ante-
cipação de tutela em família 
adotiva, acolhimento fami-
liar e acolhimento institu-
cional. A iniciativa represen-
ta uma solução social para 
os municípios, sendo que as 
soluções são aplicadas con-
forme a necessidade local e 
emergencial.

“O objetivo é fazer com 
que os processos de adoção 
tramitem com mais rapidez, 
além de promover a muni-
cipalização do atendimento 
protetivo, ou seja, que as 
crianças abandonadas em de-
terminado município fiquem 
na sua cidade, de preferência 
na família ampliada, se não 
for possível, na família aco-
lhedora, que pode ser o pri-
meiro pretendente na fila de 
adoção do sistema”, explicou 
o promotor.

Isso quer dizer que se 
uma criança for abando-
nada em um município do 
Interior, ela não será trans-
ferida para Fortaleza, como 
ocorre, mas entregue ao 
primeiro pretendente da fila 
cadastrado naquele municí-
pio. Se não for possível, que 
seja o primeiro pretendente 
da fila no âmbito estadual. 
Ou seja, em vez de encami-
nhar a criança a um abrigo, 
ela vai direto para o conví-
vio familiar e sem desres-
peitar a fila do SNA.

Segundo Dairton Oliveira, 
em casos assim, a chance de 
o pretendente ficar com a 
criança depois fica maior. “O 
instituto da antecipação de 
tutela adotiva pode ser apli-
cado em todos os casos, mas 
no nosso projeto só recomen-
damos em caso de muita re-

mota possibilidade da criança 
voltar para sua família de 
origem. O projeto mexe no 
tempo e local de acolhimento 
e no andar da fila. Queremos 
tirar as crianças que estão 
em Fortaleza para que retor-

nem aos seus municípios de 
origem”, explicou o promotor. 
Segundo ele, o projeto conse-
guiu aumentar a cobertura de 
acolhimento de 25% para 35% 
desde o seu lançamento, em 
agosto de 2020.

Burla à fila
O projeto visa ainda coi-

bir a burla à fila de adoção. 
“Casos de burla à fila sempre 
existiram. Queremos evitar a 
homologação de atos assim, 
pois os pretendentes que es-
tão regularmente na fila não 
podem ser penalizados por 
atos ilegais”, disse.

Atualmente, a lei determi-
na que crianças de até três 
anos de idade, se adotadas 
de forma ilegal, podem ser 
retiradas do burlador. “Teo-
rias científicas mostram 
que crianças com menos de 
3 anos têm mecanismos de 
apego ainda ativados e são 
capazes de mudar de espaço 
e cuidadores e se vincular ao 
próximo com mais rapidez. 
A criança vai chorar até não 
encontrar outro colo porque 
elas usam adultos como fonte 
de necessidades humanas bá-
sicas, como alimento, confor-
to e proteção. A partir dessas 
teorias, o legislador estabe-
leceu essa idadade”, disse o 
membro do MP-CE.

De acordo com dados do 
órgão, 70% dos pretenden-
tes à adoção de Fortaleza 
aceitariam correr o risco 
e fazer a adoção fora do 
cadastro. “Isso é um dado 
preocupante. A lei não pode 
ser desrespeitada em prol 
do burlador. Mas isso ocor-
re em razão da demora dos 
processos. Em muitos casos 
eles não confiam no sistema, 
mas se fosse respeitado o 
prazo de 120 dias ninguém ia 
querer o risco de responder 
a processo por causa dessa 
situação, mas como o bur-
lador corre o risco e ganha, 
outros acham que vale a 
pena e é isso que queremos 
coibir”, diz o promotor.

Segundo dados do Minis-
tério Público, atualmente, os 
pretendentes estão passan-
do, em média, 3 anos e 7 me-
ses anos na fila à espera de 
uma criança ou adolescente.

Depois de quatro anos e meio na fila, minha filha Ana Alice 
chegou para nossa felicidade

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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“Vinde, meninos, ouvi-
me; eu vos ensinarei 
o temor do Senhor”. 

Salmos 34:118 Fortaleza, Ceará, Brasil
Terça-feira, 12 de outubro de 2021 
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388 esperam na fila
para adotar em Fortaleza

O que é esperar para 
você? O que significa o tem-
po de espera por algo que se 
quer muito? O tempo é rela-
tivo, é claro. E ele funciona 
de forma diferente para cada 
um de nós. A depender do 
que se espera, o tempo pode 
trabalhar a favor, mas em 
muitos casos ele é o grande 
vilão. E é isso que vivem 388 
pretendentes à adoção de 
crianças e adolescentes na 
comarca de Fortaleza. A dor 
da espera.

É essa espera vivenciada 
pelo casal Luciana Vascon-
celos Lima, professora e 
advogada e Antônio Genésio 
Vasconcelos Neto, admi-
nistrador. Eles entregaram 
a documentação no Setor 
de Cadastro do Fórum Cló-
vis Beviláqua em abril deste 
ano e já estão habilitados no 
Sistema Nacional de Adoção. 
“Estamos com boa expecta-
tiva e à medida que vamos 
conhecendo, estudando mais 
e ouvindo os profissionais, 
vamos ganhando mais in-
formação e desmistificando 
muitas coisas. A decisão 
de nos habilitar foi um pro-
cesso. Entendemos que a 
adoção é um processo que 
está dentro do projeto de 
parentalidade mais amplo. 
Nós temos o desejo de ser 
pai e mãe e aumentar a nossa 
família com filhos. Na medida 
que fomos abrindo o nosso 
coração e amadurecendo foi 
muito natural o processo de 
decisão”, disse Luciana que 
espera por duas crianças de 
até cinco anos de idade.

O casal ajuda a engrossar 
as estatísticas dos preten-
dentes à adoção e que aguar-
dam o tão sonhado filho do 
coração chegar. Fortaleza 
possui um total de 21 ins-
tituições de acolhimento e 
mais de 400 crianças vivendo 
nesses locais. Vivem coleti-
vamente, sem a individua-
lidade que a vida em uma 
família poderia oferecer. Sem 
a atenção dos pais na hora 
do café ou com as tarefas 
escolares, como geralmente 
é a rotina de uma criança.

Do outro lado da situação 
há 43 crianças e adoles-
centes vivendo em abrigos 

espalhados pela cidade e que 
também vivem uma espera. 
Elas estão aptas à adoção. 
Para eles o tempo é mais 
cruel. Muitos chegam bebês 
às instituições de acolhimen-
to e passam a infância inteira 
vivenciando o tempo que não 
passa. Assim, alguns che-
gam à fase da adolescência e 
veem cada vez mais distante 
o sonho de ter uma família. 
Desse total, 29 são meninos 
e 14 são meninas.

A vida para essas crianças 
e adolescentes dentro das 
instituições de acolhimento, 
nem de perto pode ser com-
parada à vida em família. As 
crianças não têm atenção 
individualizada, pois dividem 
a atenção das cuidadoras que 
atuam da forma como podem. 
A pandemia do novo corona-
vírus foi mais uma imposição 
às dificuldades para eles.

“Na realidade, a lei, o Tri-
bunal de Justiça do Ceará e 
o Conselho Nacional de Jus-
tiça orientam aos juízes para 
que haja prioridade perma-
nente aos casos de crianças 
e adolescentes acolhidos, 
trazendo alguns prazos que 
o legislador considerou 
como ideal para que a situa-
ção seja resolvida. A depen-
der do caso concreto, seja 
por recursos da defesa dos 
pais, necessidade de perícias 
psicossociais, expedição da 
cartas precatórias ou ou-
tras situações processuais, 
alguns processos podem 
demandar mais tempo”, ex-
plicou a juíza coordenadora 
das Varas da Infância e Ju-
ventude de Fortaleza, Mabel 
Viana Maciel.

Ainda segundo a magistra-
da, “o ideal é que crianças e 
adolescentes fiquem o míni-
mo possível em abrigos, mas 
os prazos prescritos na legis-
lação não podem se sobrepor 
a preceitos constitucionais. 
Tentamos, à medida do pos-
sível, resolver as situações 
que nos são apresentadas 
no menor tempo possível, 
reavaliando cada situação no 
máximo trimestralmente. E 
essa avaliação é precedida 
de relatório técnico, oitiva do 
Ministério Público e da De-
fensoria Pública”, disse.

Dados nacionais
No país inteiro há, atual-

mente, 29.330 crianças aco-
lhidas, destas, 4.229 estão 
aptas à adoção. Um total de 
17.088 foram reintegradas às 
famílias desde 2020. Enquan-
to isso, há 32.889 pretenden-
tes disponíveis e à espera de 
uma criança para adotar. Os 
dados foram atualizados no 
dia 5 de outubro de 2020 por 
meio do Sistema Nacional de 
Adoção e Acolhimento (SNA).

Impacto da pandemia
Segundo o Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ), em 
2019, foram 3.143 adoções no 
país. Em 2020, foram regis-
tradas 2.184 e, em 2021, o 
número caiu para 1.517. Os 
dados são referentes até à 
segunda quinzena do mês de 
setembro.*Dados estatísti-
cos referentes até o dia 6 de 
outubro de 2021

CANAIS DE ATENDIMENTO 
DO FÓRUM CLÓVIS 
BEVILÁQUA

• E-mail: cadastro.ado-
cao@tjce.jus.br

• WhatsApp: (85) 3278-
7701 e (85) 3278-3578

São mais de 400 crianças vivendo em abrigos, das quais 
43 estão aptas a serem adotadas

Mabel Maciel - O ideal é 
que crianças e adolescentes 
fiquem o mínimo possível 
em abrigos

Apoio e incentivo à adoção
Ajudar a atenuar o so-

frimento e a ansiedade da 
espera dos pretendentes à 
adoção e proporcionar me-
lhor preparo para os futuros 
pais são alguns dos importan-
tes objetivos dos Grupos de 
Apoio à Adoção.

Formados por voluntários 
que já vivenciaram o processo 
de adoção e querem contri-
buir para a redução da fila de 
espera, esses grupos viven-
ciam de perto a alegria da 
realização de um sonho e de 
um dos acontecimentos que, 
para muitos, é o mais aguar-
dado da vida: a chegada de 
um filho.

A pandemia prejudicou 
muito o andamento dos pro-
cessos de adoção. Crianças 
estão ficando cada vez mais 
por mais tempo nos abrigos, 
que estão cada vez mais lota-
dos, tirando delas o direito à 
convivência familiar. A situa-
ção é preocupante. O cenário 
atual é de agravamento do 
número de crianças institu-
cionalizadas face à redução 
dos números de adoção. 

E foi exatamente que um 
desses grupos surgiu. Atra-
vés de encontros entre pais e 
filhos, amigos e desconheci-
dos que a Acalanto Fortaleza 
se tornou um Grupo de Apoio 
à Adoção (GAA). Com atuação 
desde 2013, os voluntários 
oferecem apoio jurídico e 
psicológico a pais adotivos e 
pretendentes à adoção. A mis-
são? Desenvolver um trabalho 
de esclarecimento, estímulo e 
encaminhamento a adoção. 

Voluntários
Atualmente, a Acalanto é 

formada por 36 voluntários 
que desempenham ações por 
meio do núcleo pedagógico, 
psicológico, terapia indivi-
dual, busca ativa e núcleo 
jurídico. No pós-adoção, o 
grupo acompanha a família e 
promove encontros.

Com a pandemia do novo 
coronavírus, muitas ativida-
des do Judiciário permane-
ceram suspensas ou foram 
realizadas por videoconfe-
rência, o que ajudou a re-
tardar o encontro de muitas 

famílias. “Os processos 
passaram a levar um tempo 
ainda maior para execuções, 
em virtude de atividades sus-
pensas como visitas, atendi-
mento ao público, elaboração 
de relatórios e etc”, disse a 
presidente da Acalanto For-
taleza, Eliane Carlos.

Porém, mesmo diante 
dos desafios, o trabalho não 
parou. “Não deixamos de 
atuar como observamos, in-
felizmente, com outros GAA. 
Reestruturamos ações e 
criamos outras, melhoramos 
a transmissão em redes so-
ciais de nossas reuniões para 
discussão de temas pertinen-
tes, criação de grupo remoto 
de cuidado  emocional, psi-
cológico e de capacitação às 
instituições de acolhimento e 
promoção de eventos inter-
nos”, disse a presidente.

 
O trabalho

O trabalho dos grupos de 
apoio começa muito antes, 
no apoio aos pretendentes 
à adoção. Eles acompanham 
o processo e participam do 

curso psicossocial e jurídi-
co, etapa fundamental para 
a inserção do pretenden-
te no Sistema Nacional de 
Adoção (SNA).

Os grupos promovem 
palestras, encontros para 
troca de experiências, apoio 
jurídico e psicológico. Em 
muitos casos, são nos grupos 
de apoio que os adotantes 
encontram ombro amigo de 
outras pessoas que tenham 
os mesmos interesses e que 
estão vivenciando as mesmas 
situações e dúvidas.

Além disso, atende crian-
ças e famílias de Fortaleza, 
Eusébio, Maracanaú, Limoei-
ro do Norte, Sobral, Cau-
caia e Brejo Santo, e realiza 
reuniões mensais de pais e 
pretendentes à adoção, que 
reúnem um público de apro-
ximadamente 60 pessoas 
por edição.

 O trabalho pedagógico em 
relação à adoção consiste 
na abordagem de questões 
jurídicas e na defesa da ado-
ção legal e segura. Por isso, a 
Acalanto promoves eventos 

de esclarecimentos, oferece 
suporte psicológico através 
de atendimento individual e 
de grupo de apoio psicoló-
gico, coordenado por psicó-
logas de forma totalmente 
gratuita.

Um dos voluntários da 
Acalanto é o Lucineudo Ma-
chado. “O cenário atual é de 
agravamento do número de 
crianças institucionalizadas 
face à redução da quantidade 
de adoções. O fato é que a 
pandemia prejudicou muito 
o andamento dos processos 
e a situação é preocupante, 
com crianças  ficando cada 
vez mais tempo nos abrigos, 
que por sua vez, estão cada 
vez mais lotados, tirando de-
las o direito à convivência fa-
miliar”, avaliou.

 
ACALANTO FORTALEZA

Site: www.acalantofortale-
za.com.br

Instagram: @acalantofor-
taleza

Telefone: (85) 98843.4207
E-mail: ongacalantoforta-

leza@gmail.com



“O anjo do Senhor 
acampa-se ao redor dos 
que o temem, e os livra”. 
Salmo 34:7 9Fortaleza, Ceará, Brasil
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ADOÇÃO

A pandemia do novo coro-
navírus impôs uma série 
de restrições a todas as 

pessoas. Desde ações simples do 
dia a dia às ações mais comple-
xas e amplas do poder público. É 
inegável que a Covid-19 efetuou 
uma série de mudanças na vida 
em sociedade, mas por outro 
lado a vida não parou. No con-
texto da infância e juventude, 
crianças e adolescentes também 
sentiram dificuldades e estão, 
também, entre os segmentos da 
população que mais precisam de 
atenção. Em entrevista ao O Es-
tado, a primeira-dama do Ceará, 
Onélia Santana, que está à fren-
te de importantes programas 
voltados para esse segmento da 
sociedade, falou sobre o Mais 
Infância, desafios da pandemia e 
o trabalho que o governo esta-
dual tem procurado desenvolver 
para melhorar a vida de tantos 
cearenses que vivem em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
seja por não ter uma família ou 
por sequer ter direitos mínimos 
respeitados.

O Programa Mais infância 
Ceará completou 6 anos. Como 
surgiu a ideia e qual avaliação 
faz desse trabalho? 

Desde o início da primeira 
gestão do governador Camilo 
Santana, em 2015, senti a ne-
cessidade de fazer mais pelas 
crianças do nosso Estado e 
idealizamos o Programa Mais 
Infância Ceará, constituído 
com grande participação da 
sociedade, na elaboração de 
um planejamento estratégico. 
A iniciativa, que abrange os 184 
municípios cearenses, foi estru-
turado em quatro pilares: Tempo 
de Nascer, Tempo de Crescer, 
Tempo de Aprender e Tempo de 
Brincar, defendendo a necessi-
dade de se ter um olhar espe-

cial e mais dedicado à infância, 
a partir de um diagnóstico da 
situação do Estado na área e do 
mapeamento das ações voltadas 
para o segmento nas diferentes 
secretarias estaduais. Desde 
2019, a iniciativa passou a ser 
uma política pública de Estado, 
promovendo e desenvolvendo 
ações intersetoriais para promo-
ção do desenvolvimento infantil. 
Avalio positivamente a atuação 
do Programa no Ceará, com a 
marca de 299 equipamentos 
já entregues direcionados ao 
desenvolvimento infantil, em 
parceria com os municípios. É 
lógico que temos desafios, mas é 
junto deles que estamos traba-
lhando para enfrentá-los, obten-
do, assim, resultados positivos 
na administração realizada pelo 
Governo do Ceará. 

Recentemente, o governo 
investiu R$ 38,8 milhões para a 
implantação de 250 brinquedo-
praças. Como a senhora acredi-
ta que essa ação impacta na vida 
das crianças? 

As brinquedopraças propor-
cionam à criança o direito de 
brincar. Podemos dizer que é 
através do brincar que a criança 
se desenvolve de modo pleno, 
pois brincando ela desenvol-
ve a cognição, a motricidade, a 
criatividade, a linguagem além 
dos aspectos emocionais e 
sociais. Quando possibilitamos 
a garantia de direitos de nossas 
crianças estamos promovendo 
a cidadania, ampliando o acesso 
à saúde, escola e lazer de quali-
dade. Sem falar da oportunidade 
da convivência e do fortaleci-
mento de vínculos familiares e 
comunitários. Uma criança com o 
desenvolvimento integral saudá-
vel durante os primeiros anos de 
vida tem maior facilidade de se 
adaptar a diferentes ambientes e 

de adquirir novos conhecimentos, 
contribuindo para que obtenham 
um bom desempenho escolar, 
alcancem realização pessoal, vo-
cacional, econômica e se tornem 
cidadãos responsáveis. 

O Mais Infância é um pro-
grama Que envolve várias ações 
e secretarias em parceria com 
municípios cearenses. Como é 
esse trabalho? Qual avaliação a 
senhora faz? 

Com o Programa Mais Infân-
cia Ceará, vemos o resultado 
exitoso que conquistamos desde 
sua criação. Acredito nessa 
fórmula de trabalho e, por isso, 
trabalhamos com a metodo-
logia intersetorial, envolvendo 
as secretarias na execução de 
ações voltadas para infância. 
Buscamos fortalecer a inter-
setorialidade, com o trabalho 
do comitê estadual, na elabora-

ção de planos junto aos comitês 
municipais para a promoção 
do desenvolvimento integral 
da primeira infância no Estado. 
Juntos, iremos transformar a 
assistência integral às meninas e 
meninos cearenses em uma po-
lítica de Estado. Creio ser esse o 
sucesso do trabalho que realiza-
mos no Ceará. 

Como foi o desafio de tra-
balhar infância e juventude ao 
longo da pandemia?

A pandemia foi um desafio 
para todos nós. Desde o primeiro 
momento, o governador Camilo 
Santana não tem medido esfor-
ço para dar condições aos mais 
vulneráveis. O Programa Mais 
Infância Ceará, por exemplo, 
assumiu durante esse período a 
missão de redobrar o apoio aos 
que mais necessitam. Em par-
ceria da sociedade civil, ações 
foram adaptadas e ampliadas, 
como, por exemplo, as doações 
do Mais Nutrição. Já são mais 
de 1,4 milhão de toneladas de 
alimentos “in natura”, polpa de 
frutas, mix de legumes para 
preparos de alimentos e cestas 
básicas, entregues para milhares 
de famílias. Ainda para ajudar a 
população na higiene pessoal e 
do domicílio, mais de 43 mil kits 
foram distribuídos nas cidades 
para o combate à pandemia. 
Além disso, o Governo do Cea-
rá estendeu o pagamento do 
Cartão Mais Infância, em 2021, 
para 150 mil mães com filhos na 
primeira infância. 

A pandemia trouxe, infeliz-
mente, muitas dificuldades para 
as famílias de todo o país. Como 
foi o desafio de trabalhar infân-
cia e juventude nesse período? 
A senhora acha que eles sairão 
mais fortalecidos? 

As famílias do Cartão Mais 
Infância também foram benefi-
ciadas pelas medidas sociais do 
Vale-Gás Social e com cestas 
básicas. Sem contar com o es-
forço que o governador Camilo 
Santana tem feito para trazer as 
vacinas e imunizar os cearenses. 
Não tenho dúvidas da capacida-
de de reação que todos teremos 
no futuro próximo. Seguimos 
na luta para proporcionar um 
presente de oportunidades para 
os cearenses. São seis anos de 
avanços que deixarão um legado 
para a infância e a juventude. 

Ainda há muitas crianças em 
situação de abandono familiar, 
inclusive vivendo nas ruas. Há 
um planejamento para proje-
to voltado para elas? Como a 
senhora acredita que o Estado 
pode ser agente de transforma-
ção na vida dessas crianças?

As crianças em situação de 
abandono familiar só podem ser 
acolhidas pelo Estado a partir da 
decisão da Justiça. Ações do Mais 
Infância Ceará dão oportunidade 
para que estas famílias evitem 
este tipo de situação como o for-
talecimento de vínculos familia-
res nas visitas domiciliares para 
gestantes e crianças na primeira 
infância; a ampliação da cober-
tura de creches para crianças de 
0 a 3 anos e a universalização do 
atendimento de crianças e de 4 a 
5 anos; a expansão do benefício 
do Cartão Mais Infância para 150 
mil famílias este ano, entre outras 
iniciativas. O nosso programa é 
intersetorial, com um olhar tanto 
para as crianças quanto para as 
famílias. Famílias dos 184 muni-
cípios cearenses recebem estas 
visitas e somos o estado com 
maior número de visitas domici-
liares. Já realizamos mais de 4,7 
milhões de visitas no Ceará, por 
meio do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Infantil (Padin), 
da Secretaria da Educação do 
Governo do Ceará, e pelo Primei-
ra Infância no Suas/Criança Feliz, 
do Governo Federal, beneficiando 
cerca de 126 mil famílias, 113 mil 
crianças, mais de 30 mil gestan-
tes e realizando cerca de 19 mil 
encontros comunitários. 

Na sua opinião, qual a saída 
para evitar o abandono de crian-
ças e adolescentes?

Nas visitas incentivamos 
a parentalidade ativa e res-
ponsável, os pais e cuidadores 
recebem informações como a 
importância do afeto, do desen-
volvimento dos seus filhos. E va-
mos mudando a realidade dessas 
famílias e evitando esse tipo de 
situação também com a am-
pliação do número de vagas nas 
creches a partir da construção 
de Centros de Educação Infantil 
pelo Estado. Famílias beneficiá-
rias do Cartão, além da trans-
ferência de renda também são 
priorizadas nas políticas públi-
cas. O Estado atua em diversas 
frentes para mudar esta reali-
dade. Muitas das nossas ações 
só veremos os resultados depois 
de anos. Mas já temos inúmeros 
relatos de famílias que mudaram 
a forma como agir com os filhos, 
o olhar diferenciado para eles. 
Então, essa mudança já é uma 
realidade.  

Como estão as ações do pro-
grama Cartão Mais Infância? 

O governador Camilo San-
tana ampliou de 70 mil para 150 
mil famílias que receberão o 
benefício ainda este ano. Gover-
no do Ceará até 6 de setembro 
contemplou 129.462 famílias 
com o Cartão Mais Infância. São 
famílias em situação de vulne-
rabilidade, contempladas com 
o Bolsa Família, com crianças 
na primeira infância e renda per 
capita até R$ 89 que recebem 
a transferência mensal de R$ 
100. O Estado já garantiu o in-
vestimento de R$ 134,5 milhões 
para 2021. O Governo do Ceará 
vem beneficiando essas famí-
lias em vulnerabilidade social 
com medidas sociais como o 
Vale-Gás Social, a distribuição 
de cestas básicas, entre ou-
tros. O Governo do Ceará, por 
meio da SPS, realizou a seleção 
de 184 bolsistas para atuarem 
como agentes sociais do pro-
grama. Este profissional vai ser 
mais um elo entre o Estado e o 
município para qualificar e am-
pliar o acesso às famílias sele-
cionadas para receber o Cartão 
Mais Infância, garantindo que 
políticas públicas tanto munici-
pais quanto estaduais cheguem 
a elas de forma intersetorial, 
além de apoiar as prefeituras 
na busca ativa das famílias. Os 
agentes vão tomar posse em 
breve e serão formados para 
atuar diretamente com as fa-
mílias seja buscando uma vaga 
de creche, um curso de forma-
ção para os pais, entre outras 
políticas. Temos que priorizar a 
primeira infância e ainda focar 
nos mais vulneráveis, só assim 
temos uma sociedade menos 
desigual. 

Quais as expectativas para as 
crianças e adolescentes cearen-
ses no futuro? Como a senhora 
enxerga esse futuro? 

O futuro está sendo cons-
truído agora. Investir na crian-
ça, é investir no capital humano. 
Foi comprovado que o investi-
mento em programa de quali-
dade para a primeira infância 
tem uma alta taxa de retorno. 
Estudos do economista norte-
-americano James Heckman, 
ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia, comprovam que o 
retorno individual é de oito 
dólares para cada dólar que foi 
investido, mas para a socieda-
de é de 17 dólares. O Progra-
ma Mais Infância Ceará tem o 
desafio de gerar possibilidades 
para o desenvolvimento inte-
gral das crianças, promovendo 
assim o desenvolvimento da 
sociedade. Estamos investindo 
para garantir o desenvolvimen-
to integral das crianças durante 
os primeiros anos de vida e, 
assim, elas terão maior facilida-
de de se adaptarem a diferen-
tes ambientes e de adquirirem 
novos conhecimentos, contri-
buindo para que posteriormente 
obtenham um bom desempenho 
escolar, alcancem realização 
pessoal, vocacional e econômica 
e se tornem cidadãos respon-
sáveis e, consequentemente, 
também evitam envolvimento 
com situações de violência e 
drogadição. Investimos no hoje 
para garantir um futuro melhor 
do povo cearense, pois quando 
as crianças e suas famílias têm 
acesso a serviços essenciais 
de saúde, nutrição, educação e 
proteção, recebem a oportuni-
dade de aprender e levar uma 
vida saudável e produtiva.

“O futuro está sendo construído agora, 
senti a necessidade de fazer mais
pelas crianças do nosso Estado”

“O governador Camilo 
Santana não tem medido 
esforço para dar condições 
aos mais vulneráveis.”

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Doar. O que significa essa 
palavra de apenas quatro letras 
para você? Por que doar? Doar é 
um ato de amor puro. É estender 
a mão a quem precisa. É apoiar 
alguém necessitado. É fazer 
o bem em prol de alguém que 
muitas a gente nem conhece. A 
pandemia do novo coronavírus 
despertou em muitos o espírito 
solidário da doação e da solida-
riedade. É o voluntariado. Uma 
das formas mais genuínas de 
manifestar preocupação com 
o próximo. Segundo dados do 
estudo “O Brasileiro e a Solida-
riedade”, de março de 2021, do 
Instituto Locomotiva, 27% dos 
brasileiros tiveram alguma ati-
tude de solidariedade durante a 
pandemia, em 2020, totalizando 
mais de 117 milhões de pessoas.

Em Fortaleza há um público 
que geralmente é invisível aos 
olhos da sociedade e que precisa 
muito dessa atenção: as crian-
ças e adolescentes instituciona-
lizadas. Se parte a sociedade não 
as enxerga, há outra parte que 
as vê com muito amor. O amor 
da doação. O amor do trabalho 
voluntário. E é esse trabalho vo-

luntário dessas pessoas que tem 
tornado a vida dessas crianças 
e adolescentes melhores e mais 
felizes. Um desses voluntários é 
o empresário Adauto Farias. 

“Normalmente, os voluntá-
rios trazem dentro de si a von-
tade de ajudar outras pessoas. 
Os caminhos para trabalhar no 
voluntariado são diversos e to-
dos são muito importantes. Um 
trabalho de pessoas da socieda-
de civil, sendo bem organizado e 
persistente, pode trazer muitos 
benefícios para as pessoas mais 
necessitadas”, disse ele que está 
à frente da Associação Viva Vida, 
que vem há vários anos inte-
ragindo com as instituições de 
acolhimento de Fortaleza e ago-
ra vai iniciar a construção de um 
abrigo modelo. A estrutura será 
erguida em um terreno cedido 
pela Prefeitura de Fortaleza, na 
Avenida Rogaciano Leite.

“Estamos criando um am-
biente que, além de disponibi-
lizar espaços de um lar normal, 
terá um local adequado para 
as crianças estudarem. Eles, os 
ab-rogados, têm que ter condi-
ções de estudar, quando estive-
rem institucionalizados, afinal de 

contas, é lá que eles vão ter que 
fazer suas obrigações escolares. 
Achamos que eles têm que ter 
um ambiente de estudo adequa-
do nos seus lares, que, infeliz-
mente, são as instituições. Sem 
isso, fica muito difícil a evolução 
intelectual dessas pessoas”, 
disse Adauto Farias que também 
é voluntário da casa de acolhi-
mento Casa de Jeremias.     
 
Partilha

Um estudo do Dr. Martin 
Seligman, psicólogo e professor 
da universidade da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos, com o título 
de “Filantropia versus Diversão”, 
mostrou que fazer o bem nos 
deixa mais feliz. O ponto de aná-
lise foi um experimento em que 
o professor dividiu seus alunos 
de psicologia em dois grupos. O 
primeiro deveria praticar ativi-
dades prazerosas, como assistir 
a um filme. O segundo deveria se 
engajar em ações filantrópicas, e 
um dos exemplos foi o de servir 
refeições para pessoas carentes.

Quando as emoções e sensa-
ções experimentadas pelos dois 
grupos foram avaliadas, cons-

tatou-se que os estudantes en-
gajados em ações filantrópicas 
tiveram um aumento de bem-es-
tar muito mais duradouro do que 
os demais. 

É isso que acredita a empre-
sária Maressa Abreu, que tam-
bém é voluntária. “A alegria só é 
verdadeira quando é comparti-
lhada. Não fomos criados para 
viver sozinhos e não adianta ser 
feliz sozinho. O sucesso na vida e 
as bênçãos que recebemos pre-
cisam ser divididos. Acredito que 
Deus abençoa para nos tornar-
mos abençoadores. A corrente 
do bem e doação traz felicidade 
para quem recebe, mas ainda 
mais para quem doa”, disse ela.

O mesmo sentido é o do 
coração do publicitário e diretor 
criativo da Bando Propaganda, 
Giácomo Chiesa Alencar Bray-
ner: “Transformar a história de 
uma pessoa é algo muito va-
lioso. Isso gera uma realização 
pessoal, um bem-estar interior. 
Por isso o trabalho voluntário é 
importante para quem faz e para 
quem é impactado”, ressalta.

É o que também acredita o 
engenheiro civil Aluizio Souza, 
que também desempenha vo-

luntariado em prol de crianças e 
adolescentes institucionalizadas 
em Fortaleza. “A caridade e o vo-
luntariado é um dom, uma opor-
tunidade que Deus nos dá para 
que possamos levar felicidade 
ao próximo, mas também uma 
forma de ser feliz. É se sentir 
bem em poder ajudar sem querer 
nada em troca, mas sabendo que 
isso é uma oportunidade para 
que cresça na esfera espiritual. 
A doação sem interesse, apenas 
com boa vontade só traz feli-
cidade. Ser voluntário é mais 
receber do que doar”, disse. 

Outro que cultiva a felici-
dade por meio da doação é jor-
nalista Erlan Bastos. “Em 2021 
foi de muita transformação na 
minha vida, todas coisas boas. 
Me sinto muito abençoado por 
Deus. Sempre que oro peço 
proteção, saúde, prosperida-
de e fiz uma promessa de que 
conforme a minha vida fosse 
crescendo eu iria sempre pro-
curar fazer boas ações. Me sin-
to bem, leve e muito honrado 
em doar e saber que a minha 
doação vai ajudar a cuidar de 
crianças que tanto precisam”.

Ser voluntário é ser feliz

Adauto Farias

Maressa Abreu

Aluízio Sousa

Giácomo ChiesaErlan Bastos
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Para tudo na vida há um 
tempo determinado. Nada 
acontece fora desse tempo e 
nem do caminho traçado. A 
história de vida de cada pes-
soa é escrita ao longo desse 
tempo. E cada história tem 
um caminho a ser percorri-
do. Com altos e baixos, pois 
assim é a vida, mas no final 
o que importa são os resul-
tados conquistados. E foi no 
tempo certo e por um cami-
nho que liga 3 mil quilômetros 
de distância entre Fortaleza e 
São Paulo que o Artur che-
gou para alegrar e fazer ainda 
mais feliz a vida da Carliete 
Caetano do Nascimento, 45 
anos, e do Edvaldo Pompeu 
do Nascimento, 43.

Os dois cearenses são 
casados há mais de 20 anos 
e moravam em São Pau-
lo. Por lá, nos idos de 2015 
deram entrada no processo 
de adoção após duas tentati-
vas de inseminação artificial 
não bem-sucedidas. Mas em 
terras paulistas o processo 
se arrastava para além do 
aceitável. E foi aí que os dois 
decidiram voltar para For-
taleza e continuar a procura 
pelo filho do coração em 
terras alencarinas.

O voo desembarcou na ter-
rinha em 2019. Como o casal 
já tinha percorrido parte do 
processo em São Paulo, como 
curso psicossocial e jurídico 
e documentação, no Fórum 
Clóvis Beviláqua precisou 
apenas de continuidade. E 
não demorou muito até o 
menino dar os braços para 
Carliete ainda no primeiro 
encontro para um momento 
de puro amor na nova família.

O momento desse primei-
ro encontro era março de 
2020, em pleno lockdown em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus. Entre o primeiro 
contato do setor de cadastro 
do Fórum Clóvis Beviláqua 
até o primeiro encontro com 
Artur, que estava no Lar Ba-
tista, demoraram menos de 
15 dias. “Foi tudo muito rápi-
do. Ficamos impressionados. 
Mesmo porque achamos que 
por estarmos na pandemia 
tudo ia parar. Mas pelo con-
trário. Nós estávamos sem 
esperança,  nos perguntando 
quando o nosso filho viria 
para a nossa vida? Vivemos 
o processo todo por video-
conferência, mas o nosso 
primeiro encontro foi ines-

quecível”, conta Carliete.
A primeira visita ao meni-

no cumpriu todos os proto-
colos de segurança contra a 
Covid-19, mas nada impediu 
a sintonia instantânea do 
amor que inundou os cora-
ções dos três. “Quando eu o 
vi só pensei: meu Deus, ele é 
lindo, ele é lindo!”. De pronto 
o menino deu os braços para 
a mãe e pronto. Uma nova 
família ali mesmo se formou. 
“No nosso primeiro contato 
ele ficou nos olhando fixa-
mente e me deu os braços. 
Peguei ele, coloquei no meu 
colo e o menino ficou en-
cantado, passando a mão no 
meu rosto. Só o amor explica 

a nossa sintonia. Em nenhum 
momento ele nos estranhou. 
Foi um amor instantâneo. 
Uma bênção”, disse ela.

Artur chegou à nova 
casa rodeado de muito 
amor. “É a coisa mais rica 
da nossa vida. O jeito como 
a nossa família e amigos re-
ceberam. A quantidade de 
mensagens e ligações. Foi 
uma onda de amor e cari-
nho inexplicável. Ele trouxe 
muita luz para as nossas 
vidas”, ressalta a mamãe. 

Vida nova
Artur viveu dez meses da 

sua vida na instituição de 
acolhimento. Da materni-

dade foi direto para o local. 
Aos dez meses, não sentava 
e quase não falava nada, mas 
logo começou a desenvol-
ver e aprender palavrinhas. 
A primeira palavra foi papai, 
para a alegria dos pais. Ago-
ra, em setembro de 2021 e 
ainda encantada com o filho 
e feliz com a nova vida, a fa-
mília da Carliete e do Evaldo 
não pensa mais em retornar 
para São Paulo. Vão se es-
tabelecer definitivamente 
aqui. E agora, com o registro 
civil de nascimento de Artur 
Caetano do Nascimento em 
mãos, o futuro os aguarda 
para a realização de novos 
sonhos. Mas em família.

Na sintonia do coração

Uma entrega sem culpa
A estudante A.N., 27 anos, 

descobriu que está grávida. 
Aos quatro meses de gesta-
ção, fruto de um relaciona-
mento casual, ela não quer 
criar o bebê. A vivência em 
um lar difícil em família, alia-
da à falta de condições finan-
ceiras ideais para criar uma 
criança são histórias mais 
comuns do que se possa ima-
ginar. Histórias de abandono 
e de dor. Outro exemplo foi o 
que ocorreu em um shopping 
da capital. Um segurança 
encontrou um bebê atrás da 
roda de um carro no esta-
cionamento. Ainda sujo de 
sangue, pois acabara de vir ao 
mundo, foi levado para insti-
tuição de acolhimento. 

São histórias e exemplos 
assim que levam as pessoas 
a procurarem o projeto Anjos 
da Adoção. A iniciativa tem 
à frente o Ministério Público 
do Ceará (MPCE) e o Poder 
Judiciário e oferece uma 
alternativa legal às mulheres 
que não desejam prosseguir 
com a maternidade. O projeto 
funciona desde 2016, e auxilia 
mulheres que não desejam 
ser mães, e evita que muitas 
crianças sejam abandonadas 
nos lugares mais ermos pos-
sível. O projeto dos Anjos é, 
acima de tudo, uma ação que 
evita a dor do abandono.

O promotor de Justiça, 
Dairton Oliveira, explica que 
o projeto funciona assim: 
“nascida a criança, se não for 
desejo da mãe vê-la ou ama-
mentá-la ela é levada pelas 
enfermeiras para o setor 
neonatal onde permanecerá 
sob cuidados médicos e de 
enfermagem até sua alta. A 
autora da entrega por sua 
vez, quando de sua própria 
alta médica, assina um Ter-
mo de Entrega da Criança ao 

Serviço Social do hospital, e 
deixa o hospital de forma na-
tural, voltando as suas ativi-
dades normais. A criança fica 
então sob responsabilidade 
da equipe médica e do serviço 
social do hospital que aciona 
os Anjos quando de sua alta 
para que os mesmos levem a 
criança para o Lar dos Anjos. 
Deixada a criança sob a res-
ponsabilidade dos Anjos ou 
Serviço Social do hospital, o 
Ministério Público da entrada 
no Pedido de Homologação 
Judicial da Entrega e a mãe 
será chamada a presença do 
juízo da infância para audiên-
cia na qual irá ou não confir-
mar a Entrega Legal”, disse. 

Ainda segundo ele, a mãe 
pode desistir da entrega 
legal até o dia da audiência, 
bem como se arrepender da 
entrega até dez dias depois 
da audiência ou sentença de 
homologação judicial da en-
trega. Passados esse período, 
a criança é inscrita no Ser-
viço Nacional de Adoção e o 
primeiro pretendente da fila é 
chamado a ir buscar o bebê.

Ao longo da existência do 
projeto, quase 100 mulheres 
foram atendidas. O membro 
do MP-CE, no entanto, expli-
ca que o projeto tem passa-
do por dificuldades em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus, mas não deixou de 
existir. “Por conta da pan-
demia, reduziram muito as 
entregas. Talvez melhore a 
partir de agora, pois as equi-
pes retomaram os trabalhos 
esse mês e pelo menos em 
matéria de habilitação de 
pretendentes estão apre-
sentando muitos relatórios, 
contudo isso só fez aumen-
tar a fila de pretendentes do 
Ceará que hoje já passa de 
1.000, quando antes da pan-

demia eram 700”, disse.

Legalidade
O grande diferencial do 

projeto “Anjos da Adoção” é 
a legalidade da ação, ou seja, 
a mãe não será punida pela 
lei ao doar o filho, pois isso 
não representa abandono. “O 
programa de entrega volun-
tária tem papel fundamental e 
acolhedor à mulher. Sabemos 
que, por circunstâncias das 
mais adversas, muitas pessoas 
não desejam o exercício da ma-
ternidade. Assim, garante-se a 
opção de realizar uma entrega 
segura, sigilosa e legal. A en-
trega voluntária ao Poder Judi-
ciário resguarda o interesse da 
mãe e da criança, garantindo 
inclusive um período de arre-
pendimento. Preserva direi-
tos fundamentais e decorre 
do princípio da dignidade da 
pessoa humana, evitando que, 
por desespero, as pessoas 
ajam na clandestinidade ou 
ilegalidade”, explicou a juíza 
titular da 3ª Vara da Infância 
e Juventude do Fórum Clóvis 
Beviláqua, Mabel Viana.

Um dos Anjos da Adoção é 
a agente de proteção do Jui-
zado da Infância e Juventude 
do Fórum Clóvis Beviláqua, 
a voluntária Susy de Castro 
Barbosa, que desde o início 
do projeto atua como “Anjo”. 
“A pandemia mudou tudo. Di-
minuiu a doação de crianças, 
mas ainda acontece, e agora 
a expectativa é que retorne 
ao normal. Me sinto muito 
feliz, principalmente por-
que o meu trabalho ajuda a 
evitar o abandono de muitas 
crianças. Nada deve ser pior 
que essa dor. Me sinto feliz 
em poder ajudar essas crian-
ças. Ser agente de auxílio 
nessas situações é muito 
gratificante”, disse ela.

Foi uma amor instantâneo.Uma benção, meu Deus, ele é lindo

A mãe não será punida pela lei ao doar o filho, 
não representa abandono
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