


AMPARAR

Suster(-se) para impedir de cair: 
abrigar(-se), 
preservar(-se), 
resguardar (-se). 

Dar meios de vida a, sustentar: 
defender(-se), 
resguardar(-se), 
favorecer, 
patrocinar, 
proteger.
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Como surgiu o programa Amparando Filhos?

O programa Amparando Filhos surgiu a partir da necessidade 
de aproximação do Poder Judiciário com situações latentes de 
incertezas relacionadas aos filhos demães presas: onde, como
e com quem esses ficam após a repentina ruptura dos laços
mães/filhos,emfunçãodocumprimentodepenasrestritivasde
liberdade. A partir des tas respostas, sem o amparo de que estes 
menores tanto precisam, aliadas às dúvidas quanto ao futuro,
torna-se imprescindível a articu lação das redes de proteção, em 
parceria com o Ministério Público e a sociedade civil organizada e 
solidária.

Programa Amparando Filhos

O programa, idealizado pelo Juiz Fernando Augusto Cha cha 
de Rezende, ancora-se nos princípios da intervenção precoce, 
proteção integral emelhor interesse da criança e, fundamental
mente, nas diretrizes contidas nas “Regras Mínimas para Mulheres 
Presas” (Bangkok – 65ª Assembleia Geral da Organização das Na-
ções Unidas), observando-se, ainda, a situação e condição social 
dosfilhosdemulheresemcumprimentodepenaprivativadeliber
dade,provisóriae/oudefinitivaemregimefechadonospresídios.
Percebeu-se que o encarceramento dessas mulheres mães, pode 
gerarmuitosefeitoscolateraisnegativosemseusfilhos,incluindo
seaindesejávelintranscendênciadapenadiantedafatídicadupla
penalização(mãesfilhos).

O Programa Amparando Filhos nasce então no sentido de 
efetivarasmedidasdeproteçãoessenciaisparaosfilhosdasape
nadas recolhidas nos presídios.
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Objetivos do Programa

O Programa Amparando Filhos objetiva, prioritariamente, 
acompanhareapoiarcriançaseadolescentes,filhosdemulheresen
carceradas nos presídios, no processo do desenvolvimento de suas 
habilidades: individuais, interpessoais,comunitárias,psicológicase
sociais,nosentidodefortalecêlosparaaconstruçãodeumprojeto
devidapróativoesaudável,baseadoemsonhosemetase,assim,
evitararepetiçãodahistóriafamiliarmarcadapelocrime.

• Articular/promover junto à rede de proteção, ações que
es timulem a participação e o protagonismo das crianças 
e adolescentes na construção de mecanismos para o 
fortalecimentodaresiliência;

•Garantirassistênciabiopsicossocialaessesmenores,nosentido
de fortalecêlosparaoenfrentamentodosproblemassociofa
miliar,escolarecomunitárioadvindosdasituaçãovivenciada;

•Estimularacriaçãodeespaçosdeencontrosesocializaçãomãe/
filhosemambientefavorável(nãoconstrangedor)paraasvisitas
e encontros (regras nº 26 e nº 28 das Regras Mínimas de Bangkok 
da65ªAssembleiaGeraldasOrganizaçõesdasNaçõesUnidas);

•Evitarsituaçãodevulnerabilidadeprevenindo,assim,possíveis,
condutasinfratorasfuturas;

• Regularizar, se o caso recomendar, a guarda de fato, du
rante o período em que a mãe permanece encarcerada, 
visando pos sibilitar mecanismos legais de atuação em todos os 
níveis (educacio nal, assistencial, moral, dentre outros) para o 
responsáveldefato;

• Estimular aparticipaçãoda comunidade solidáriaquantoao
apadrinhamento material das crianças/adolescentes. 
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Justificativa

ConformerelatóriodivulgadopeloMinistériodaJustiça,noEstado
deGoiáshavia, jáem2017(AtualizaçãodoINFOPEN2014),842
(oitocentas e quarenta e duas) mu lheres encarceradas, das quais 
656(seiscentosecinquentaeseis)sãomãese,emtodoterritório
brasileiro,o total erade42.355 (quarentaedoismil trezentose
cinquenta e cinco), números que deveriam refletir preocupação
prementeemrelaçãoaosseusfilhos.

DadosdoLevantamentoNacionaldeInformaçõespenitenciárias
–Infopen2017(últimaatualização)–registramsobreosfilhosque
“oencarceramentotrazconsequênciasnãosóàpessoaprivadade
liberdade,mas tambéma seus familiares. Por isso, considerase
importante realizar levantamento sobre a existência e o número 
defilhosdessaparceladapopulação.

Oestudo, ainda, revelaque80%são chefesde família,única
ouprincipalguardiãdeseusfilhos(74%dasreeducandasnopaís
possuem,aomenos,umfilho).

21,90%

78,10%

Mães

Mulheres

Mulheres x Mães
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O encarceramento damãe afeta gravemente a criança, entre
outras consequências, crian ças que têm a mãe privada de liberdade 
têm44%maischances1deapresentarcomportamentoagressivo.’’

Em dados apresentados pelo Levantamento Nacional de
InformaçõesPenitenciáriasInfoPen2014,sobrefilhos:

“O encarceramento traz consequências não só à pessoa privada 
de liberdade, mas também a seus familiares. Por isso, considera-se 
importante realizar levantamento sobre a existência e o número de 
filhos dessa parcela da população. Não é apenas o encarceramento 
da mãe que afeta gravemente a criança, mastambém o do pai. 
Uma pesquisa realizada pela Universidade de Princeton, sobre o 
impacto do aprisionamento parental, constatou que, entre outras 
consequências, crianças que têm o pai privado de liberdade têm 
44% mais chances de apresentar comportamento agressivo. 
Neste relatório, foi incluída a questão sobre número de filhos 
das pessoas privadas de liberdade. Poucas unidades, contudo, 
tinham condições de informar esse dado: cerca de 88% dos 
estabelecimentos não souberam informar. No total, o dado foi 
informado para 20.304 pessoas presas, o que equivale a apenas 
3,34% da população prisional total. Dado o pequeno número de 
respostas, não é possível inferir que a amostra seja representativa 
da população como um todo. Feita essa ressalva, evidenciamos, 
a seguir, os resultados. Da amostra coletada, aproximadamente, 
seis em cada dez pessoas privadas de liberdade têm filhos. Cerca 
de 20% tem três filhos ou mais. Quatro em cada dez pessoas 
privadas de liberdade têm entre um e dois filhos. Um total de 279 
pessoas informaram ter mais que 6 filhos.” (p.63-64).

Noqueserefereaoperfildasmulherespresas,deacordocom
Misciasci(apudLUBIANA,2014,p.29),

[…] diversas pesquisas demonstram o quanto elas integram 
as estatísticas de vulnerabilidade e exclusão social: a maioria 
tem idade entre 20 a 35 anos, e é chefe de família, possui em 
média mais de dois filhos menores, apresenta escolaridade baixa 
e conduta delituosa que se caracteriza pela menor gravidade. 
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Estudosapontam(INFOPEN2017ATUALIZAÇÃO),também,que
62% dos delitos cometidos por estas mulheres estão relacionados 
aotráficodedrogas6,queéequiparadoaocrimehediondoeque
possui penas que variam de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. 

Por tais razões, estes menores, enquanto tramitam os processos 
criminais das mães, que podem terminar em condenações com altas 
penasnoencarceramento,acabarãoporsofrercomasincertezas
dofuturo:quantotempo,dequemaneiraecomquemficarãoatéo
retorno da genitora? 

Diante disso, entende-se que o impacto da separação neste 
contexto pode ser negativo para o processo de desenvolvimento 
dosfilhosefilhasdasmulheresemsituaçãodecárcere,poispartese
doentendimentoqueafamíliaéaprimeirainstituiçãoresponsável
pelas interaçõessociaisnavidadacriança,oferecendoosuporte
necessárioparao seudesenvolvimentoemocional, afetivo, físico,
socialepsicológico.

Tráfico de Drogas 62%

11%

6%

9%

12%

Roubo

Homicídio

Furto

Outros

0 10 20 30 40 50 60 70

Motivos da Prisão
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DeacordocomaTeoriadoApego,deJohnBowlby,osprimeiros
vínculosafetivosestabelecidossãobasilaresparaodesenvolvimento
saudáveldapersonalidade.Éimportanteàcriançaterumafigurade
apegoeconfiança,queacolhasuasnecessidadeselheproporcione
obomfuncionamentobiopsicossocial,poisasprimeirasrelaçõesde
apegoserãoreferênciaparatodososrelacionamentosposteriores.
Segundo este autor, “seres humanos de todas as idades são mais 
felizesemaiscapazesdeexercitarseustalentosquandoseguros
deque, atrásde si, háumaoumaispessoas emquemconfiam
equelhedarãoajudaemnecessidade”(BOWLBYapudSANTANA,
2013,p.6).

Culturalmente,asmãessãoasprimeirasfigurasdeconfiança,
por prover o filho de alimento e afeto. Os carinhos, o suporte
emocional contínuo, duradouro e íntimo são essenciais para a 
construção da subjetividade e psiquismo da criança. Quando não 
há a presençadamãe, é necessária a existência de uma “figura
substituta” que ofereça o suporte emocional seguro, a fim de
minimizarasconsequênciasdaprivaçãomaterna(SANTANA,2013).

Aindasobreosestudosdarelaçãomãesefilhos,opsicanalista
Donald Wolds Winnicott aponta a importância da proteção 
da criança por uma mãe capaz de proporcionar constância e 
previsibilidadedeatenção,oportunizandocontatosatisfatóriocom
arealidadeedesenvolvimentopsíquicosaudável(TORRES,2014).

Quando os cuidados básicos maternos não são supridos, o 
desamparo gerado pela privação poderá acarretar instabilidade 
emocional e insegurança, enquanto o sofrimento futuro desses
indivíduos poderá levá-los a buscar estratégias para compensar 
essa carência, podendo ser em caminhos ilícitos através da prática 
dedelitosedecondutasinfracionais(SANTANA,2013).
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Ademais, os filhos de mulheres presas podem enfrentar
dificuldades no que se refere à quebra de vínculos e à
estigmatização. Stella (2009, p.293) ressalta aindaque “osdados
estatísticos da literatura internacional mostram que, quando o pai 
é preso, a maioria das crianças continua sendo cuidada pela mãe. 
Contudo,quandodaprisãomaterna,somente16,9%dascrianças
continuam sendo cuidadas pelos companheiros das mães”(idem, 
p.294),seguidasdasavós(57,3%),etios(7,7%).

Demais disso, sabe-se, que a maior parcela das nossas crianças 
estãoentreaprimeira(0a6anos)esegunda(7a10anos)infâncias,e,
assim, muito dependentes de seus cuidadores primários e, no caso, 
suas ausências podem afetar o desenvolvimento socioemocional

Com quem estão?
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tornando-os comprometidos em suas autonomias normais e, 
com isso, excessivamente dependentes e com problemas de 
autoconfiança(STELLA.2006.Pag.109/110).

Destarte,ampararosfilhosdasmulheresemprivaçãodeliberdade
pormeiodaRededeProteçãojáconstituída(CentrodeReferência
de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado
de Assistência Social – CREAS e Conselhos Tutelares, Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, dentre outros) em conjunto com a 
sociedade civil organizada, é a medida mais propícia ao seu pleno 
desenvolvimento, minimizando suas angústias e sofrimentos, já
inerentes ao encarceramento das mães. Deste modo, caberá à 
Rede, entendida neste Programa como uma “comunidade solidária”, 
oferecerosuportedeassistênciasocial,pedagógicaepsicológicaaos
filhos,nosentidodeofereceroportunidadesparaquedesenvolvam
suaspotencialidadesepossamtransformarsuarealidade.

30%
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Por tal motivo, a sociedade civil organizada (Rotary, Lions
e Maçonaria dentre outros) poderá apadrinhá-los com as 
necessidades básicas para seu pleno desenvolvimento, seja quanto 
aos bens materiais (alimentos, vestuário, dentre outros), seja quanto 
apatrocíniodecursosparasuaformaçãoacadêmica/pedagógica.
Do mesmo modo, havendo consensualidade, regularizar as 
situaçõesde “possede fato”dacriança/adolescente,poraqueles
com quem permaneceram. 

Assim regulamentada, durante o tempo de prisão provisória/
definitiva,afamíliaextensadomenorpoderá,comorepresentante
legal, perquirir direitos, inclusive, auxílioreclusão nas hipóteses
previstas na legislação. 

Vale ressaltar, ainda, que não se pode perder de vista o que 
estáprevistonaLeideExecuçãoPenal(LEP)quantoàsassistências
necessárias à pessoa presa, para que ela possa ser preparada 
para o retorno à liberdade, quais sejam: Assistência Material, à 
Saúde,Jurídica,Educacional,SocialeReligiosa.Entendendoquea
permanência na prisão contribua para que a apenada reveja valores 
e atitudes relacionadas ao convívio em sociedade, no sentido de 
propiciar ações efetivas que ofereçam condições às presas de
recuperarem “o autorrespeito e a autoestima, de modo a inserir 
essas pessoas, que se encontram em desacordo com a lei, no meio 
social e melhorar suas relações promovendo sua ressocialização” 
(LUBIANA,2014,p.30).

O fortalecimentodarede formaráumSistemadeGarantiade
Direitos da criança e do adolescente, em que cada um possui papéis 
específicosmascomplementares,equeprecisamestarintegrados,
deformaaofereceratençãototalàpessoaemdesenvolvimento.
O conceito de integralidade “permite pensar o sujeito na sua 
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totalidade, mesmo que não seja possível responder a todas as suas 
demandas” (BRASIL, 2012).



16 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Quem pode ajudar?

Essas crianças/adolescentes encontramse em uma situação
de risco, necessitando de ajuda seja psicológica, pedagógica,
assistencial ou até mesmo material. Todos podem ajudar,
independente de classe social, profissão, religião, sexo ou
preferênciapolítica.Domesmomodoasempresas, instituições,
grupos filantrópicos, escolas, clubes de serviços, entidades de
classes e associações podem contribuir.

Como posso ajudar?

Comunidade solidária, empresa, entidades ou Instituições 
protetoras, poderão ajudar com: 

•apoiomaterialparaa famíliaqueamparamascriançaseos
adolescentes;

•prestaçãodeserviço;

•atividadesdeformaçãoprofissional.

Qual o procedimento para tornar-se protetor 
solidário?

Oprocedimentoémuitosimplesefácil.ProcuraroFórumlocal,
preencher um cadastro apontando o modo e por quanto tempo 
poderá solidarizar-se (contínuo, sendo consultado caso a caso ou 
paracadasituaçãoespecífica).

Estes apoios visam a garantir os direitos das crianças e dos
adolescentes,porvezesemsituaçãoprecárianassuasfamílias,de
formaaampliarseushorizontesepossibilidadesparamanutenção
de um desenvolvimento pleno e saudável.
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Premiações

OAmparandoFilhos foi vencedordosPrêmios Innovare2017
(CategoriaTribunal)ePatríciaAcioli2016(CategoriaJuiz).





“Não existe revelação 
mais nítida da alma 
de uma sociedade do 
que a forma como esta 
trata as suas crianças.”

Nelson Mandela



RESULTADOS

As diretrizes do Programa Amparando Filhos já se encontram  
instaladas em 16 (dezesseis) comarcas do Estado de Goiás e,
inclusive,jáestãoemfaseavançadadeimplantaçãoemoutras12
(doze)comarcasatéofinalde2018.

Atualmente, são atendidas mais de 250 (duzentos e cinquenta)  
mães/reeducandas, sendo assim já foram alcançadas l.200 (mil e
duzentas)pessoas,entrecriançasenúcleosfamiliares.

OTribunaldeJustiçadoEstadodoAcrejáimplantouoPrograma
AmparandoFilhos,alémdomais,têmsenotíciasqueoutros3(três)
Estados da Federação já adotaram as linhas iniciais do programa
(TribunaisdeJustiçadosEstadosdoPará,PiauíeRioGrandedoNorte).
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Relatos dos Magistrados Apoiadores e 
desenvolvedores do Programa Amparando Filhos

NORBERTO CAMPELO1 2 – Conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ)– Biênio 2015/17

“No primeiro momento em que tivemos contato com esse 
projeto,ficamosfascinados,porpercebermosqueeraumainiciativa
simples, mas que tinha uma grande funcionalidade. Utilizando,
inclusive, uma estrutura que já existe. A intenção é torná-lo uma 
política institucional do CNJ, pois trata de um tema muito caro a 
sociedade, porém mal compreendido. Muitas vezes, o cidadão não 
entende porque nós precisamos humanizar o atendimento aos
presos.Énecessáriolembrarquenósnãotemospenaperpétua,os
presos ingressam e um dia terão de sair: o ideal, então, é que saia 
melhorado, e não como ocorre no presente momento, as pessoas 
que ingressam em nosso sistema prisional saem brutalizadas, com 
índice de reincidência com crimes ainda mais graves. O Amparando 
Filhos visa ajudar as presas a retomarem suas vidas.

SeprogramascomoodoTJGOexistissemhámaistempo,como
políticas públicas nacionais, teríamos evitado mais essa tragédia3”.

Desembargador JOSÉ RENATO NALINI4 – 
Presidente no biênio 2014/2015 do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo

“OBrasildosinúmeroscontrasteséterrenofértilnaconstatação

1  Disponível em http://tjgo.jus.br/index.php/emfoco/noticiasestrategiaemacao/14134amparando
filhos78dasmulherespresasemgoiassaomaesapontapesquisadotjgo
2Disponívelemhttp://noticias.pucgoias.edu.br/?p=10471
3Disponívelemhttp://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85305corregedoriaconcluidebatesparareformular
cadastros-de-adocao-e-de-acolhimento
4Disponívelemhttps://renatonalini.wordpress.com/2015/12/15/quemcuidaradelas/
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deinjustiças.Proliferamsituaçõesbizarrasetrágicasdecorrentes
da insensibilidade e do egoísmo, urtiga viçosa nos corações 
empedernidos. A criança é um ser desprotegido, sobre o qual tanto 
se disserta, mas que nem sempre encontra proteção compatível 
com os discursos edificantes. Se isso acontece com infantes de
todasasclasses,oquenãodizercomosfilhosdasencarceradas?
Infelizmente, é crescente o número de presas por inúmeros
motivos.Emescalapreocupanteoenvolvimentodamulhercom
otráficodedrogas.Companheiropresooumorto,elaassumeo
lugarnafatídicaesuicidamissãodesatisfazerovício.

A promiscuidade garante prole à presa, pois ela já 
se encontrava em situação de vulnerabilidade antes 
da prisão. E o que acontece com o filho do presídio? 
Pouca gente se interessa por essa questão, enfrentada com
galhardia pelo Juiz goiano Fernando Augusto Chacha de Rezende, 
que desenvolve o Projeto “Amparando Filhos – Transformando
Realidades com a Comunidade Solidária”.

A “Cartilha Amparando Filhos” é um convite a que outros 
brasileirostambémreflitamsobreoproblemaqueédasociedade.
Alémdoaspectohumanístico,previneseadelinquênciainfantilque
é cinco vezes mais recorrente nesse ambiente. O trabalho ancora-se 
nos princípios da intervenção precoce, proteção integral e melhor 
interesse da criança. Baseia-se nas “Regras Mínimas para Mulheres 
Presas”, estabelecidas em Bangkok, durante a 65ª Assembleia 
GeraldaONU.Oencarceramentodamãegeraefeitoscolaterais
negativosemseusfilhos,comintolerávelintranscendênciadapena
diantedaduplapenalização:mãeefilho.

O intuito é desenvolver as habilidades individuais, interpessoais, 
comunitárias,psicológicasesociaisdessascrianças,fortalecendoas
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paraaedificaçãodeumavidaproativaesaudável,emquehajalugar
parasonhosemetasenãoserepitaahistóriafamiliarestigmatizada
pelocrime.Afinal,comoconstadacartilha,aindaqueseeliminemas
flores,nãoexistemotivoaqueseaborteaprimavera”.

Desembargadora CEZARINETE ANGELIM5 - 
Presidente no biênio 2015/2017 do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre

“Oobjetivoécontribuirparatransformararealidadedosistema
prisional,atravésdaproteçãoeamparointegraisdosfilhosdemães
reeducandas.Éprecisoformulareexecutaraçõesquegarantamo
amparopsicológico,pedagógico,educacional,assistencialematerial
(comasociedadecivilsolidária)comosfilhoseresponsáveis”.

FERNANDO CHACHA – Juiz de Direito, Idealizador 
e Coordenador Executivo do Programa Amparando 
Filhos

Resgatar esperanças, sonhos e metas de nossas crianças é nosso 
deverconstitucionalcomoagentestransformadoressociais.Trata
se, nada mais nada menos que cumprir nossa missão constitucional. 
Aprimeira infância,quepossuigrandíssimarelevânciaemnosso
programa, em hipótese alguma pode ser renegada a qualquer
plano que não seja o primeiro. 

Assim, amparando-as integralmente, plantando sementes positivas, 
nãoencontraremos,emumfuturopróximo,oqueasuniversidades
norteamericanas,hádécadas,concluíram:delinquênciainfantojuvenil.
A invisibilidade destes vulneráveis extremos em nada contribuem para 

5Disponívelemhttps://www.tjac.jus.br/noticias/tribunaldejusticadoacreapresentaprojeto
socialabracandofilhos/
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a construção de uma sociedade justa e igualitária, desejo de todos. Ao 
contrário,tornaarelaçãoentremãesefilhoscadavezmaisdistantes,
neutraecomefeitosdeletériospermanentesparaaconstruçãoda
personalidadedepessoaemdesenvolvimento.Todosperdem,mães/
reeducandas seus filhos e, fundamentalmente, todo corpo social.
Justamentenesteenfoquesurgemdoisatoresprotagonistas:redede
proteção e sociedade civil organizada e solidária. 

Nestes pilares (proteção integral e prevenção) que o programa 
se ilumina irradiando seus efeitos de forma perene em todos
os envolvidos direitos e indiretos. Como resultados ganham 
todos com a diminuição da reincidência de suas mães presas e, 
sobretudo,onãotrilhardeseusfilhosemcaminhosdesamparados/
irregulares. A união de todos poderá, certamente, transformar
nossos alarmantes números de violência no país, amenizando o 
sofrimentodenossascriançasdevolvendolhessorrisos,alegrias,
carinhoseafetosmaternaise,sobretudo,suasprópriasinfâncias.

Juiz Dr. SILVIO JACINTO – da comarca de Itumbiara

“Todosascriançaseadolescentesdoprogramasãoincluídospela
SecretariadeEducaçãoemtrabalhodecombateàevasãoescolar.
Durante o programa, monitoramos o acesso aos serviços básicos, 
com destaque para os serviços de saúde.

Ashistóriassãodedor,tragédiasevulnerabilidadesocialextrema,
inclusivecomreproduçãogeracionalpelafamília.Temcasosemque
o pai e a mãe estão presos no mesmo período.

É comovente o papel das avós, as quais, de regra, sofrem com a
condiçãodafilhapresaecondenada,eaomesmotempo,lutacontraa
pobrezaeafaltaderecursosmateriaisparadarumavidadignaaoneto.
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Por meio do programa, tem sido possível trazer várias entidades 
epessoas físicasparapróximodestas crianças/adolescentes.Coma
sensibilização,ocorreaatuaçãoeapreocupaçãocomofuturodaqueles.
Humanizaseoolharemprejuízodoesteriótipoedaculpabilização.”

Juiz Dr. PETER LEMKE SCHRADER – comarca de 
São Luiz de Montes Belos

 “O trabalho foi um sucesso e encheu de esperança todos
que participamda implantação. Nos próximos estabelecimentos
prisionais que eu tiver a possibilidade de amparar os filhos das
reeducandaseufareiseguindoasbalizasdoprograma.

Notei, ademais, que até o mais duro dos corações, ignorante 
quanto à forma de tratar a população carcerária, sabe que os
filhosnãotêmculpaenãomerecemserexpostosaoscorriqueiros
constrangimentos quando visitam suas mães, modo que o 
“Amparandofilhos”ganhaaceitação,apoioeadmiraçãodetodos
que o conhecem, conjugando princípios importantes de nosso 
Estado Social e Democrático de Direito, como a dignidade da
pessoa humana CF, solidariedade social, absoluta prioridade e 
melhor interesse da criança e do adolescente.”

Juíza Drª. HELOISA SILVA MATTOS6– comarca de 
Piracanjuba

“Deformageral,detodasasreeducandasedemaisenvolvidos,
ouvimos o quão valioso é seguir com este projeto, assim como é 
inegávelacontribuiçãosocialqueestepossuiparacomopróximo
e, sobretudo, com esta parcela da sociedade tão “desamparada”.

6  Disponível em http://tjgo.jus.br/index.php/emfoco/noticiasestrategiaemacao/14281sugestaode
titulorepresentantedaunicefconheceelogiaprogramaamparandofilhos
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Paraaspróximasetapasdoprojetotemosaintençãoderealizaruma
ceia de natal, para que as crianças conheçam os padrinhos solidários, 
recebamseuspresentesedesfrutemdeummomentoharmonioso.

Porfim,salientoaparceriacomaSecretariaMunicipaldeEsporte,
LazereTurismo,aqualseprontificouemdesenvolverprojetosde
Futsal, Natação, Vôlei e Judô, para as crianças amparadas. Além disso, 
estamos buscando uma parceria para que as mães envolvidas nesse 
projetopossamfrequentarosciclosfornecidospelaEscoladePais,
implantadaeemfuncionamentonestemunicípio,oqueseriamuito
positivonofuturo,tantoparaasmãesquantoparaascrianças.

Enfim,aexperiênciacomoProjetoAmparandoFilhosdemonstra
que,apesardasinúmerasobrigaçõesderotinaeeventuaisdificuldades,
o trabalho em conjunto realmente é capaz de proporcionar frutos
positivos na vida das pessoas. Cada pequena ação que extrai um 
sorrisodacriançaoudamãe,fazrenovaraesperançadequeuma
transformaçãomaiorvenhaocorrernaquelafamília.”

Relatos Especiais

Sra. CASIMIRA BENGE7, Chefe da área de Proteção 
à Criança do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância no Brasil – UNICEF

“A ideia é levar a iniciativa para outros Estados. A proteção
dos direitos da criança e adolescente que está em contato com o 
sistema de Justiça, no caso, as privadas de liberdade ou aquelas 
quevivemcomasmãesencarceradaséumaprioridadenopróximo
programadaUnicef”.

7  Disponível em http://tjgo.jus.br/index.php/emfoco/noticiasestrategiaemacao/14281sugestaode
titulorepresentantedaunicefconheceelogiaprogramaamparandofilhos



28 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

WOLMIR AMADO8 – Reitor da Pontif ícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC/GO).

“A universidade, em geral, tem uma preocupação especial com 
essascriançasejovens.Quandoumapessoaficapresa,afamília
ficapresa.Éumacriançaquecrescefamiliarizadacomaprisão.Ela
tambémfica,inevitavelmente,maisvulnerável”

SARAH DAHER CHACHA – co-idealizadora do 
Programa Amparando Filhos

“Antesdacriaçãodoprogramaascrianças,filhasdemulheres
encarceradas, eram esquecidas pela sociedade e pelo Estado,
estavam simplesmente invisíveis para todos. Suas dores, suas 
angustias, seus medos por perderem suas mães, e terem suas 
vidastransformadas,eramdesconhecidos.

Paraestascriançasafaltadeumabraço,umbeijo,umboanoite,
e até mesmo uma bronca, dentre tantas outras coisas que são 
atributosdeumamãe,faztodaadiferençanavidadeles.Paraesses
menores suas mães sempre serão suas heroínas, não importando 
os erros que tenham cometido. 

A implantação do programa pode suavizar um pouco a dor 
desses pequeninos, que estavam sendo punidos juntamente 
com suas genitoras. Pode, inclusive, aproximarmãe e filho, em
ambientesdiferentedahostilidadedaprisão.Ainda,puderamser
ouvidasemsuaspalpitações,efrenteaisso,amenizadopartede
seussofrimentos.Afinalelasdo ladodedentro,ospequenosdo
ladodefora.Entreeles,ummurochamadosaudade”!!!

8Disponívelemhttp://noticias.pucgoias.edu.br/?p=10471
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Resultado material

Com apoio integral da comunidade solidária, foi realizada a
reformadeumimóveldeumúnicocômodonaComarcadeJataí,
habitado pela filha e pelamãe de uma reeducanda, onde antes
goteirava água por ter o telhado quebrado.

Reforma na casa da reeducanda C. G., com 
ajuda da comunidade solidária

Antes

Depois
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Doações feitas por protetores solidários

Do mesmo modo, reeducanda grávida recebendo enxoval
completo para o bebê.

Distribuição de cestas básicas e, assim, garantia ao direito básico 
à alimentação.
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Parceria com o sistema S (Sesc e Senac)

Parceria com o sistema S (Sesc e Senac) desenvolve trabalho 
social comasdetentase seusfilhosnodiade visita comocorte
de cabelo, manicure, maquiagem etc.  resgatando autoestima e, 
contribuindo,aindamais,nahumanizaçãodasvisitas.Tambémé
ofertadocursosprofissionalizantesparaasfamíliasatendidaspelo
programa.
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Resultados Psicológicos

As crianças acima são irmãos. Entretanto, vivem em casas
separadasdesdeoencarceramentodesuamãe.Já,apósainserção
no programa passaram a conviver mais e criar vínculos de irmãos, 
antesapartados.Assim,épossívelafirmarqueforamrecompostos
os“laçosdefamília”destruídospelaprisão.

AreeducandaC.G.,apósaimplantaçãodoPrograma,pôdeconviver
maiscomsuafilhade2anosqueficouaoscuidadosdaavópaterna.
Atualmente, a reeducanda encontra-se em liberdade, trabalhando e 
ministrando palestras motivacionais para outras detentas,não tendo 
retornado ao cárcere. 
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AcriançaM.A.de11anosnafotoaseguir,portadoradenecessidades
especiais, encontravase fora do ambiente escolar regular, apenas
frequentando algumas “aulas” na APAE. Não obstante, após a
implantação e a incidência do programa, está devidamente matriculada 
na rede regular de ensino e mudou seu desempenho escolar 
vertiginosamente:acabouconquistandonãosóseu“lugar”nasalade
aulacomboasnotas,bemcomo,porconsequência,foimerecedorada
medalha de aluna nota 10, destacando-se entre as melhores da escola.

Relato da D. Maria Luiza* (lado esquerdo), mãe da presa G.R.J. 
(abraçadaadireitadafoto)

“Nunca tinha conseguidovisitarminhafilhadesdeodiaqueela
tinha sido presa. Com o projeto consegui ver ela, para mim foi a
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melhor coisa que aconteceu na minha vida...sabe poder abraçar, 
beijar,nãotemcomoexplicarotantoquefoibom.Esseprojetoajuda
aaproximaragentedafilha.Anteseunãotinhacomidanageladeira,
agora vocês podem abrir lá que tem comida lá dentro” (sic).

SegundorelatodaD. Ivone,avódeC.F.M.L,filhodadetentaG.L.
dosS.,acriançade6anosnuncamaistinhavistoamãe.Erarebelde
e ansioso. Com a implantação do programa ele voltou a ver a mãe, 
e mais que isso, durante as visitas humanizadas a abraça, aproveita 
omomento e fica feliz. Tornou se uma criançamais alegre,mais
companheiro e assíduo com as atividades escolares.

“Acho que se esse programa tivesse vindo assim há mais anos 
atrás, hoje nós não veríamos crianças mendigando, roubando,
assassinando.Esseprogramavaiajudarmuitoaspessoas.Amimestá
ajudando” (sic).



36 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Antes do programa o menor (primeiro da esquerda) tinha um 
desempenho ruimnaescolae, imediatamente,apósaprisãode
suamãe,ficavaisolado,nãointeragindocomosdemaiscolegas.

Masistomudou.Eparaobem!ApósaimplantaçãodoPrograma
Amparando Filhos, a equipe do CREAS, em conjunto com os
demais membros da rede de proteção, foram até a escola para
investigar o porquê do mau desempenho do aluno e da ausência de 
relações interpessoais.E,emumaconversacomacriança, jácom
acompanhamentopsicológico,foirelatadoque“ficoisoladoporque
sou um menor infrator”. Percebeuse neste fato o “transporte”
dapenadamãeparaseufilho.Vale ressaltar, contudo,queapós
exitosaatuaçãodarede,emsuasdiversasfacetas,oreferidomenor
resgatou sua autoestima, melhorou seu desempenho escolar e já 
voltou a conviver muito bem com seus colegas.
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Ana Dias* relatou que a visita humanizada serviu para a 
aproximar de suas filhas, elevando sua autoestima, inclusive
despertando a vontade de escrever um livro sobre sua vida e seus 
erros.Areeducandatemumafilhade17anosqueestágrávidade
um menino. A equipe do Programa organizou um chá de bebe que 
foirealizadojuntamentecomafestadoNatalde2017(Comarcade
Anápolis).

João* (12 anos) participa das visitas humanizadas desde o início 
doPrograma.Emtodas,estavaacompanhadodeseuavômaterno,
queéseucuidador.Esterelatouquenãocostumalevaronetoà
unidadeprisional,poisalémdeacharmuitovexatóriaasrevistas,
também despendia de quantia que não dispunha para o transporte.
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Com a implantação do programa esses problemas foram
resolvidos e, ademais, possibilitou-se a aproximação entre mãe e 
filho.Observousequeduranteas visitaselehaviademonstrado
muita curiosidade sobre armas e polícia. O adolescente relatou à 
equipe do programa que sabia sobre a prisão de sua mãe e que 
sonha em ser policial. 

A partir das visitas humanizadas, a equipe também verificou
que o adolescente vem apresentando comportamento irregular na 
escola.Diantedosproblemasapresentados,foiprogramadauma
visita orientada à polícia local, com o objetivo de o adolescente 
conhecerotrabalhodaapolíciaporoutroenfoque,quenãofosseo
da prisão da mãe. Na visita humanizada ocorrida em novembro de 
2017, o adolescente já apresentava o desejo de ingressar em uma 
escoladefutebol,bemcomooavôrelatoua importânciadessas
visitas na vida do neto, em um local acolhedor e que não tem 
referênciacomopresídio.Observousetambémquenessavisitao
adolescente estava mais tranquilo, atendo as regras e interagindo 
com a equipe.

Pedro* de 6 anos faz parte do programa desde seu início e
participa das visitas. A criança está sob os cuidados da avó
materna,suaguardiã.Emtodasasvisitasobservaseaexistência
defortesvínculosafetivosentreamãeeacriança.Porsuaprópria
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iniciativa, o filho leva fantasias e prepara alguma apresentação
para sua mãe. A criança não sabe que a mãe está presa e não 
a visita no presídio. Desta forma, a avó relatou a importância
desses momentos na vida do neto, o que tem contribuído para 
seu desenvolvimento e inclusive para seu bom desempenho 
escolar,sendoqueestefoipremiadoem2017.Tambémcontou
que as visitas têm contribuído para reconstruir lembranças com a 
mãe,inclusivepelasfotosemcompanhiadesta.

Sra. Sebastiana*, mãe da reeducanda Camila*, disse que sonhava 
com este programa antes mesmo dele existir, pois sempre acreditou 
que a Unidade Prisional não era local adequado para suas netas 
visitaremamãe.Aindamanifestouque,pelaprimeiravezsesente
realmente amparada, como se “alguém realmente se importasse 
comela”,oqueocorreuemumdosmomentosmaisdifíceisdesua
vida,culminandocomofalecimentodeseuesposo,queauxiliava
financeiramente na criação das netas. Certa vez, encaminhamos
uma cesta básica a ela e, posteriormente, soubemos que naquele 
dia ela sequer tinha o que comer, o que nos sensibilizou e alertou 
paranecessidadededoaçãodealimentosfrequentemente.
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Outromomentoquenoschamouatençãofoiocomentáriode
uma reeducanda Jessica*9 que disse se sentir surpresa com a visita 
humanizada, antes mesmo do seu início, quando recebeu suas 
roupaspessoaisparairaoencontrocomosfilhos.

Visitas Humanizadas

CREAS

Em período anterior ao Programa Amparando Filhos, muitas
mães, enquanto encarceradas, não queriam que seus filhos as
visitassem por acharem o ambiente inapropriado e, da mesma 
forma, pela vergonha de por estarem nesta situação. Havia,
igualmente, a dificuldade no deslocamento entre as cidades,
pois é situação corriqueira a prisão da mãe seja em local diverso 
damoradia dos filhos. Já, após a implantação do programa, foi
facilitadoo transporteentreosenvolvidose,dentrodecontexto
deambientepróprioehumanizadoparaasvisitas,acabousepor

9Osnomesreaisforampreservados.
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estimular a reaproximação demães e filhos recriando vínculos,
antes estilhaçados pelo encarceramento. Do mesmo modo, 
observa-se nitidamente a vontade destas mães em voltarem à 
vidaem liberdadepara cuidaremdeseusfilhos,evitandoassim,
consequentemente, a reincidência.

Valesalientarqueasvisitassãorealizadasemambientefavorável
tornandoareaproximaçãomaisfácilemenosconstrangedorase
comparadas àquelas tradicionalmente realizadas no ambiente 
prisional – atendendo, assim, o Tratado de Direitos Humanos
- Regras 2610 e 2811 das Regras Mínimas de Bangkok da 65ª 
AssembleiaGeraldasOrganizaçõesdasNaçõesUnidas;

10Regranº26Seráincentivadoefacilitadoportodososmeiosrazoáveisocontatodasmulherespresas
comseus familiares, incluindo seusfilhos,quemdetêmaguardade seusfilhose seus representantes
legais. Quando possível, serão adotadas medidas para amenizar os problemas das mulheres presas em 
instituiçõesdistantesdeseumeiofamiliar.

11 - Regra nº 28 - Visitas que envolvam crianças devem ser realizadas em um ambiente propício a uma 
experiênciasaudável, incluindonoqueserefereaocomportamentodosfuncionários,edeverápermitir
o contato direto entre mães e filhos. Se possível, deverão ser incentivadas visitas que permitam um
permanênciaprolongadadosfilhos.
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Visitas Especiais

Páscoa

Doaçõesfeitaspelacomunidadesolidárianapáscoa.

Dia das Mães

No dia das mães os protetores doaram presentes para as
mães,eascriançasfizeramcartinhas,tornandoumdiamaisque
especial na vida deles.
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Festa Junina

É realizado no período junino a festa temática, com comidas
e danças típicas com trajes providenciados pela equipe 
interprofissionalparaascriançasesuasmães.

Dia das Crianças

Foram arrecadados juntamente com os protetores solidários 
presentes para o dia das crianças.
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Natal

Ematençãoasconfraternizações,foirealizadaFestadeNatal.Em
umadascidadesimplantadasfoirealizadoafestadenatalcoma
presença do Papai Noel especial, por se tratar de um exmorador 
de rua, que tinha um sonho: vestir-se à caráter para alegrar as 
criançasepoderretribuirtodaaajudaquelheforaoferecida.Todaa
festividadefoiconduzidaaosomdeumaviolinista,houve,também,
a entrega dos presentes doados pelos protetores solidários.
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