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EXECUÇÃO
A ABTH usa o genograma para retratar padrões 
familiares complexos através de gerações. Através da 
análise da estrutura de pelo menos três gerações de 
uma família, incorporando todos os membros da família, 
a ABTH ganha uma forte compreensão do sistema 
familiar como um todo. O genograma lança luz sobre 
questões que muitas vezes são desconhecidas para 
uma família. É uma ferramenta capaz de aumentar as 
oportunidades de apoio e proteção das crianças dentro 
da família de origem.

O ecomapa retrata as relações interdependentes de um 
indivíduo com seu ambiente e a sociedade.
Essa ferramenta é utilizada para apresentar o diálogo 
entre os membros da família e os sistemas fora da 
família, tais como escolas, igrejas, vizinhos, trabalho, etc. 
Ela exibe todos os recursos da rede familiar e, portanto, 
fornece uma orientação importante para os profissionais 
no planejamento de intervenções.

A ABTH considera que tanto o genograma quanto o 
ecomapa são mais eficazes quando os membros da 
família contribuem para sua criação. A família é um 
sistema vivo em constante mudança e essas 
ferramentas podem se adaptar aos diferentes estágios 
do ciclo de vida de uma família.

Convivência com a família de origem  

- nuclear e/ou extensa - deve ser a 

primeira, segunda e terceira opção 

antes  do Acolhimento Institucional 

ou Familiar.” Claudia Cabral, Diretora Executiva

O MODELO
A Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) trabalha tanto 
na prevenção da separação de crianças de suas famílias, como no 
processo de reintegração da vida nas ruas, em abrigos ou em 
Familias acolhedoras. Trabalhar com famílias extensas é crucial 
para a ABTH. Eles acreditam que a convivência com a família de 
origem - nuclear e/ou extensa - deve ser a primeira, segunda e 
terceira opção antes do Acolhimento Institucional ou Familiar. A 
ABTH acredita que isso oferece a melhor chance de fortalecer as 
famílias, prevenir ruptura familiar e promover uma reintegração 
bem-sucedida.

A ABTH adota uma abordagem em rede em seu trabalho com as 
famílias, sempre envolvendo três gerações. Ela reconhece a 
necessidade de trabalhar com a família extensa para compreender 
como a família nuclear funciona. A avó materna frequentemente é 
o foco principal, mas irmãos, tias e primos de ambos os lados da 
família também desempenham papéis importantes. A ABTH 
acredita que a rede familiar é sua ferramenta mais importante para 
reforçar a proteção da família.

O genograma e o ecomapa são ferramentas essenciais de 
mapeamento familiar para a ABTH nesse processo. Essas 
ferramentas fornecem uma representação gráfica das redes das 
famílias nucleares e extensas, assim como suas conexões 
comunitárias; elas exibem relações entre indivíduos, assim como 
padrões hereditários e fatores psicológicos. O uso dessas 
ferramentas permite à ABTH compreender melhor todo o sistema 
familiar a nível intergeracional e sua relação com o contexto 
comunitário.

Além disso, desde o inicio dos anos 2000, a ABTH tem conduzido 
um impactante trabalho de sensibilização que levou a uma 
mudança nos sistemas nacionais em torno da inclusão de famílias 
extensas, tanto no nível da lei quanto nas políticas públicas.

RESULTADOS ESTATÍSTICOS
Prevenção: A ABTH trabalha com 100 famílias na 
comunidade por mês. Com base em uma amostra de 40 
famílias em 2020:

As crianças viviam com as avós em 35% dos 
casos.

Desses casos, 71% das avós moravam juntos 
com a mãe.

Reintegração: A ABTH realiza trabalhos de reintegração 
em favelas do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. O 
trabalho tem demonstrado ter uma taxa de sucesso de 
80%. Com base em uma amostra de 20 adolescentes 
reintegrados em suas famílias em 2017:

20% dos adolescentes foram acolhidos pela 
família extensa.

Desse grupo, 75% foram morar com suas avós.

DESAFIOS

DRA

CONTEXTO LOCAL
O Brasil é uma economia emergente avançada na América Latina, 
no entanto, registra altos níveis de desigualdade social e de 
renda. A pobreza crônica, a falta de oportunidades de emprego, 
condições precárias de moradia e baixos níveis de educação 
criam um ambiente frágil para famílias vulneráveis.

Em ambientes desfavorecidos a gravidez na adolescência é 
bastante comum e, como tal, as crianças circulam dentro da 
família extensa onde as avós têm um papel importante de apoio e 
proteção. Nesses contextos, é comum que as mulheres tenham 
vários !lhos de parceiros diferentes e que os pais sejam ausentes. 
Esta troca de parceiros e os con"itos familiares levam os !lhos 
mais velhos a sair de casa para morar com os avós ou irem para 
as ruas.  

SOBRE A ASSOCIACAO BRASILEIRA 
TERRA DOS HOMENS 
A ABTH trabalha com crianças e famílias em situações de violência, 
para evitar separações. Eles também reintegram crianças separadas 
de suas famílias, que vivem nas ruas, em acolhimento institucional 
ou em Família Acolhedora. Eles fornecem apoio psicossocial a 
famílias em comunidades violentas.

A ABTH tem defendido mudanças nas normativas - leis, políticas e 
diretrizes - em nível local, nacional e internacional. Eles trabalham 
com famílias extensas e acreditam que o cuidado em família deve 
ser priorizado. Descubra mais em: www.terradoshomens.org.br/ 
ou contate Claudia Cabral, Diretora Executiva: 
claudiacabral@terradoshomens.org.br

Foco na Família Extensa para o 
Cuidado das Crianças
Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH), Brasil

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Family for Every Child é uma rede diversi!cada de membros 
de organizações da sociedade civil com base em todo o mundo.

How We Care é uma plataforma inovadora para aqueles que 
trabalham com crianças e famílias, em todo o mundo, para 
compartilhar suas práticas. Nossa visão é que, por meio do 
intercâmbio e da aprendizagem facilitados pela How We Care, a 
prática e a programação de cuidados com a família das 
organizações serão fortalecidas, com melhores resultados para 
as crianças que sustentam. www.howwecare.community

  

Série 
How We Care:

   Faltam investimentos em políticas públicas, 
   principalmente nas áreas de educação, 
   saúde e emprego, o que influencia nas 
   relações inter geracionais. 

   É necessária uma maior colaboração
   intersetorial entre os diversos atores no 
   trabalho com as famílias nuclear e extensa.

   Há uma cultura de culpabilizar a mãe e/ou 
   pai e um descaso pelo papel da rede familiar 
   extensa por parte dos profissionais da área 
   sociojurídica. É preciso evitar o afastamento 
   da criança de sua família de origem sem 
   antes investigar todo universo intra-familiar. 
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