Cuidar de Quem Cuida

O conteúdo aborda os resultados do projeto Da Rua Para a Escola. O projeto, uma
parceria entre a Terra dos Homens e a Fundação para a Infância e Adolescência - FIA,
do governo do Estado do Rio de Janeiro, de 1999 a 2002, se destacou por
implementar uma abordagem não convencional em relação ao atendimento a crianças
e adolescentes em situação de rua, sempre visando a reintegração junto às famílias de
origem.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20
Acolhimento Familiar: experiências & perspectivas

Organizada por Claudia Cabral, esta publicação reúne textos de especialistas que
participaram do 1º Colóquio Internacional sobre Acolhimento Familiar, no Rio de
Janeiro, descrevendo experiências de acolhimento no Brasil e no mundo. O livro
possibilita uma aprendizagem mútua, oferecendo ao Brasil uma oportunidade de
refletir sobre os erros e acertos de programas semelhantes e de implementar uma
alternativa eficiente à institucionalização de crianças e adolescentes.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20
Minha Vida Mudou

O livro, fruto do trabalho desenvolvido no Projeto Rede Rio Criança, apresenta
resultados de sucesso obtidos pela Terra dos Homens no atendimento de 30 famílias
do Rio de Janeiro entre junho de 2002 a dezembro de 2004. A publicação é escrita em
dois idiomas: português e inglês.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20

Acolhimento Familiar (volume 5)

Esta cartilha apresenta uma ainda nova modalidade de proteção especial a crianças e
adolescentes: o acolhimento familiar. Descreve o passo-a-passo do processo de
acolhimento, as diferenças entre o acolhimento familiar e o institucional, entre outras
questões relacionadas ao tema.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20
Violência Intrafamiliar (volume 4)

A publicação visa muito mais somar do que punir, contribuindo para o desenvolvimento
psicossocial de crianças e adolescentes, investindo no combate ao fenômeno da
violência doméstica que compromete a vida de milhares de crianças, de adolescentes
e de suas respectivas famílias.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20
Do Abrigo à Família (Volume 3)

Aborda a questão de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. A questão do abrigamento é
analisada sob o ponto-de-vista da criança, da família e do profissional de abrigo.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20
Colocação Familiar (Volume 2)

Apresenta informações sobre os tipos de adoção, mitos e verdades sobre o tema e
procedimentos básicos para quem pretende adotar uma criança. Além disso,
apresenta temas como a adoção tardia, inter-racial e de crianças com necessidades
especiais contribuindo para a construção de uma nova cultura sobre o assunto.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20

Trabalho Social com Família (Volume 1)

Aborda a metodologia de trabalho que vem sendo aplicada pela Terra dos Homens,
que utiliza a Teoria Sistêmica na área social.

http://www.terradoshomens.org.br/pt‐BR/conteudo/20

O Direito à Convivência Familiar e
Comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes
no Brasil
Enid Rocha Andrade da Silva (coordenadora) / Brasília, 2004
Examina a situação de instituições que têm a responsabilidade de cuidar de
uma parte das crianças e adolescentes do Brasil. Analisa as condições do
atendimento nessas instituições, à luz dos princípios do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), com ênfase na garantia do direito à convivência familiar
e comunitária. A situação estudada envolve as diferentes formas de
organização, funcionamento e atendimento encontrados. São explorados
aspectos relativos às ações desenvolvidas pelos programas de abrigos para as
crianças e os adolescentes sob sua guarda
Link p/ download:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5481:o‐
direito‐a‐convivencia‐familiar‐e‐comunitaria‐os‐abrigos‐para‐criancas‐e‐adolescentes‐no‐
brasil&catid=162:presidencia&Itemid=2

Famílias Acolhedoras: Preservando a Convivência Familiar
e Comunitária
Autor(a): Marina França
O livro apresenta o Programa de Famílias Acolhedoras, partindo
da premissa de que um acolhimento domiciliar temporário às
crianças que necessitam ser afastadas de seus lares para serem
protegidas, garante com mais eficácia os direitos previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça os vínculos com
sua família de origem e envolve a comunidade como um todo
que começa a perceber como sua uma realidade da qual vem
se mantendo distanciada.
Através da sistematização desta experiência a autora, levanta
questões relacionadas à construção de uma prática profissional
que pode possibilitar também um novo cotidiano às famílias
que vivenciam os mais diversos sofrimentos que as têm
impedido de manter adequadamente as suas proles em seus
lares.

http://veraseditora.com.br/livraria/produtos.asp?produto=102

