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Apresentação
Apadrinhamento Afetivo é um programa para crianças e adolescentes em medida 

protetiva de acolhimento, que moram provisoriamente em instituições, com remotas 

chances de retorno à família de origem ou de adoção. O Programa consiste em 

proporcionar a formação de novos vínculos afetivos entre eles e pessoas da comunidade, 

estas no papel de padrinho ou madrinha.

 “É um processo de afetividade, de construção de confiança, de cumplicidade e 

construção de futuro! ” (Soraya Pereira)2 

Crianças e adolescentes são acolhidos em instituições em razão de violação de seus 

direitos. São afastados provisoriamente de suas famílias por sofrerem negligências, 

maus tratos e/ou abandono. O acolhimento é medida protetiva e excepcional, utilizável 

como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para 

colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade (ECA, artigos 

98 e 101 § 1º)3  .

2  Soraya Kátia Rodrigues Pereira, Presidente do Aconchego, disponível em vídeo do Programa de Formação, SDH/
CONANDA/ACONCHEGO. 2014/2016.
3. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90
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A realidade cotidiana de crianças e adolescentes acolhidos, privados 

da convivência com sua família de origem e sua comunidade, tem 

despertado a atenção da sociedade e de organizações que atuam 

na defesa dos seus direitos. Mesmo com o esforço dos profissionais 

das instituições em realizar um trabalho de qualidade, o acolhimento 

ocorre em espaços coletivos, com pouca atenção individualizada. 

Sabe-se que os cuidados direcionados, particulares e reparadores são 

necessários para o melhor desenvolvimento desses sujeitos. É preciso 

afeto, aconselhamento, vínculos significativos para a promoção 

de seu desenvolvimento. A ausência desses fatores pode agravar 

nessas crianças e adolescentes, problemas como solidão, sentimento 

de abandono, baixa autoestima, agressividade, baixo rendimento 

escolar, dificuldade de socialização, entre outros. 
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Diante dessa realidade, e com consciência de que é responsabilidade da família, do estado 

e da sociedade zelar por suas crianças e adolescentes, foi elaborado o Programa de 

Apadrinhamento Afetivo. Ressalta-se a importância de crianças e adolescentes acolhidos 

vivenciarem cuidados individualizados, tendo como mediadores padrinhos e madrinhas 

capacitados para esse lugar de cuidadores, bem como o aprendizado em outras configurações 

familiares que devem favorecer o sentimento de pertença, muitas vezes perdido ao longo dos 

anos de institucionalização. Acredita-se que, para as crianças e adolescentes que vivem a 

experiência do abandono e da negligência familiar, às vezes basta que encontrem uma pessoa 

significativa para que a esperança na vida seja retomada.

Apadrinhar é tornar-se referência na vida de uma criança ou adolescente. 

Para que isso aconteça é preciso disponibilidade para criar vínculos, honrar compromissos, 

assumir responsabilidades e também sobreviver à quebra de expectativas, frente a não 

correspondência dessas crianças à representação que se faz delas, geralmente considerando-

as “carentes”.  A tarefa não é exercer a filantropia ou a caridade, pregar moralidade ou oferecer 

bens materiais. É, essencialmente, incluir o afilhado ou a afilhada em seu projeto de vida, em 

sua rede pessoal; é poder proporcionar vivências afetivas que assegurem o desenvolvimento, 

a autoestima e a manifestação da espontaneidade em seu afilhado ou afilhada, possibilitando 

a descoberta de novas respostas a experiências antigas e facilitando a elaboração de novas 

saídas para seus conflitos existenciais, rompendo com o “ciclo vicioso” da dor do abandono 

e da rejeição.
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Referencial Legal
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/1990: 

Artigo 4 - “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Artigo 19-B - A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional 

ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. (Incluído pela Lei 

13.509/2017)

O Artigo 92 do ECA determina que os serviços de acolhimento familiar ou institucional 

devem instituir programas com a participação de pessoas da comunidade local e que 

esses podem participar do processo educativo das crianças e adolescentes.

As Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento, um documento elaborado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social/SDH/CONANDA/CNAS (2010) para 

regulamentar e organizar os serviços de acolhimento, orienta para que os Programas 

de Apadrinhamento sejam realizados apenas quando dispuserem de metodologia para 

preparação e acompanhamento de padrinhos e afilhados por uma equipe, em parceria 

com a Justiça da Infância e Juventude e com o Ministério Público.
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Rede do Apadrinhamento Afetivo
Todos os integrantes da rede de acolhimento e responsáveis 

pela proteção da criança e do adolescente devem 

entender o que é e como o Programa funciona. 

Além desses, pessoas da comunidade, que 

desejam ser padrinhos ou madrinhas, 

e crianças e adolescentes também 

precisam compreender e vivenciar 

o apadrinhamento afetivo. 

A rede deve trabalhar em sintonia 

e se comunicar com clareza e 

coerência. É importante que cada 

um saiba qual o seu papel e como 

deve atuar para que tudo funcione 

e facilite a construção do vínculo 

afetivo entre padrinhos/madrinhas 

e crianças e adolescentes.  Para isso 

devem se preparar para atuarem com 

responsabilidade e compromisso.  

Vara da
Infância e da
Juventude Padrinhos/

Madrinhas

Universidades

Secretaria
de

Assistência

Promotoria
da Infância e da

 Juventude

Defensoria
Pública

Acolhimento

Aconchego
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Quem pode ser Padrinho ou Madrinha?
Padrinhos e Madrinhas são membros da sociedade civil, voluntários motivados, na maioria das vezes, 

pelo desejo de fazer algo pelo social e desenvolver ações em prol da infância e da juventude. Os 

padrinhos e madrinhas são preparados para darem afeto, cuidados e encontros com previsibilidade. 

São estimulados a mostrarem a vida em uma família funcional, bem como o cotidiano em sociedade 

com suas muitas demandas.  São preparados para a escuta e o compartilhamento de histórias. São 

orientados para olharem o afilhado para além de seu abandono, perceberem o que cada um tem de 

melhor e então fazer o investimento afetivo.

 

Pré-requisitos para Padrinhos e Madrinhas:

• Ter mais de 21 anos de idade.

• Não fazer parte do Cadastro Nacional da Adoção.

• Apresentar documentação solicitada: cópias do RG, CPF, certidão negativa de antecedentes criminais, 
comprovante de residência, entre outros que a coordenação achar necessários.

• Ter disponibilidade para partilhar tempo e afeto com crianças/adolescentes acolhidos.

• Poder oferecer cuidados singularizados e de qualidade.

• Desejar colaborar com a construção e sustentação do projeto de vida e promoção da autonomia de 
adolescentes.

• Participar dos encontros de sensibilização e formação de padrinhos e madrinhas.

• Participar dos encontros de apoio e acompanhamento.
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Como Acontece?
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1. Inscrição e Palestra inicial

Interessados em se tornar padrinhos ou madrinhas devem, inicialmente, 

se inscrever no site do Aconchego (http://www.aconchegodf.org.br/

programasapadrinhamento.html) e aguardar convite da coordenação do 

Programa para participar da palestra. Com duração de 3 horas, ela tem o 

objetivo de levar aos interessados todas as informações e esclarecimentos sobre 

o Programa, que ajudarão a decidir sobre a participação ou não no curso de 

preparação. 
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2. O curso de preparação de candidatos a padrinhos e madrinhas

Para que as pessoas da comunidade se tornem padrinhos e madrinhas, é 

importante a realização de um trabalho de reflexão sobre seus desejos, motivações 

e expectativas. Os candidatos devem compreender as especificidades das crianças 

e adolescentes em situação de acolhimento, e encontrar o próprio limite (afetivo, 

educativo, financeiro) para desenvolver esse fundamental papel na vida desses 

sujeitos. Padrinhos e madrinhas devem se preparar para exercer seus papéis com 

responsabilidade, previsibilidade, segurança e, acima de tudo, afetividade. Nesse 

sentido, é imprescindível que o apadrinhamento seja precedido de preparação.

O curso é realizado por meio de oficinas, priorizando o contexto grupal, 

pressupondo-se uma estrutura que valorize as interações do saber de cada 

indivíduo participante, tornando-o mais espontâneo, criativo e ativo em todo 

o processo. As atividades são fundamentadas pelos campos de conhecimento: 

Psicologia, Psicodrama e Teoria das Redes Sociais.
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A partir da palestra de apresentação são formados grupos com até 30 pessoas. Após o início 

do curso não é permitida a entrada de nenhum outro interessado. O curso se desenvolve 

em quatro encontros semanais. Cada encontro apresenta um tema pré-determinado com 

duração de 4 horas. Os participantes devem frequentar todos os encontros para se tornarem 

habilitados para o apadrinhamento. 

Os encontros ocorrem em espaços disponibilizados por instituições parceiras, com estrutura 

física adequada para os objetivos do trabalho. Cada grupo preparatório é conduzido por 

uma equipe técnica formada por dois facilitadores treinados (Psicólogos ou Assistentes 

Sociais), auxiliados por três estagiários.
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Temas dos Encontros:

• Expectativas e Motivações para o apadrinhamento afetivo e a formação da rede de apoio.

• O Desenvolvimento da criança e do adolescente: apego, aprendizagem, sexualidade e 

autonomia.

• A Construção do Vínculo: Comunicação, limites e regras de convivência.

• Quem são as crianças e os adolescentes disponíveis para o apadrinhamento afetivo?

• Especificidades da adolescência.

• Que padrinho ou madrinha desejo ser?
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3. Aproximação: a busca ativa do afilhado

Após as oficinas, os candidatos a padrinhos e madrinhas com 100% de 

presença recebem um certificado habilitando-os a realizar a busca ativa de 

seu afilhado. Devem agendar encontros com a equipe técnica do serviço de 

acolhimento, com o objetivo de conhecer a instituição e melhor compreender 

a demanda das crianças e dos adolescentes. 

Os participantes devem ter clareza de seu papel como padrinhos e madrinhas. 

Saber sobre suas habilidades e talentos, limites e possibilidades. Saber o que 

podem oferecer e qual lugar de sua vida o afilhado (a) desejado vai ocupar. A 

equipe técnica da instituição de acolhimento deverá ter em mãos o perfil de 

cada criança/adolescente, bem como conhecer as habilidades e interesses 

das crianças e adolescentes para propor o pareamento mais próximo dos 

seus desejos.
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4. Tempo de convivência para a construção do vínculo afetivo

Tão logo sejam apresentados, candidatos a padrinhos/madrinhas e crianças/

adolescentes começam a se encontrar e a se conhecer, de modo que se 

estabeleça o novo vínculo.  No princípio os encontros são permitidos apenas 

no contexto da instituição, após pelo menos três encontros, são autorizados 

pela equipe da instituição a fazer pequenos passeios, mas retornando no 

mesmo dia. Conforme o vínculo se estabelece, a equipe técnica faz uma 

visita domiciliar para conhecer o contexto familiar do padrinho/madrinha, o 

qual será frequentado pela criança/adolescente. Após avaliação da equipe, 

o afilhado pode passar o dia na casa do padrinho e em seguida pernoitar 

e passar final de semana ou férias. Viagens serão permitidas desde que 

autorizadas pela Vara da Infância e da Juventude, observados os critérios de 

idade previstos na legislação vigente.

É preciso que todas as regras de convivência estejam claras para todos os 

participantes, assim como todos os encontros entre padrinhos e afilhados 

devem ter previsibilidade, evitando surpresas ou desistências.
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É importante esclarecer que padrinhos e 
madrinhas não devem disputar com a família 
de origem a atenção da criança ou adolescente. 
Caso seja dia de visita da família, a preferência 
é dessa.
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5. Ritual de celebração

A partir de avaliação da equipe técnica da instituição e da coordenação 

do Programa a respeito da formação do novo vínculo entre a criança/

adolescente e o padrinho ou a madrinha, aproximadamente após três meses 

de convivência, é realizado um ritual de celebração do apadrinhamento, 

com todos os parceiros do Programa: Vara da Infância, ONG, Instituição de 

Acolhimento e Padrinho/Madrinha. Nessa ocasião, os padrinhos assinam 

um Termo de Compromisso e Responsabilidade e nesse mesmo momento, 

assinam também, junto com os afilhados (as), um documento simbólico de 

Compromisso Afetivo. 

Para esta etapa, os padrinhos e madrinhas podem convidar seus familiares 

e amigos, bem como as crianças e adolescentes apadrinhados podem levar 

seus convidados: amigos, cuidadores, entre outros do seu interesse.
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6. Preparação continuada: encontros para apoio e acompanhamento

Todos os padrinhos e madrinhas que estejam em convivência devem participar dos 

encontros mensais com a equipe do Apadrinhamento Afetivo do ACONCHEGO. Esses 

encontros têm o objetivo de apoiar e acompanhar a convivência e a construção 

do vínculo. Além disso, procura-se desenvolver temas referentes ao processo de 

vinculação, tais como: limites, sexualidade, aprendizagem, preconceitos, ciúmes, 

agressividade e disponibilizar artigos, livros, filmes e outros, como meios para 

discutir assuntos relativos à convivência familiar e comunitária e o apadrinhamento 

afetivo.
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Outras Considerações Sobre 
Apadrinhamento Afetivo
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1. Padrinho/madrinha é o mesmo que colaborador?

Colaborador é um voluntário que deseja contribuir com a instituição, com 

a equipe técnica, com os cuidadores, com as crianças e os adolescentes, 

mas não está disposto a dar atenção individualizada a cada criança ou 

adolescente. O colaborador contribui com serviços (psicólogos, médicos, 

dentistas, motoristas, informática, reforço escolar etc.); com doações (roupas, 

alimentos, livros, transporte etc.). 

Padrinhos/madrinhas são pessoas preparadas para dar afeto e atenção 

individualizada a seus afilhados e afilhadas.  Presentes e outros mimos 

devem ser oferecidos apenas em datas festivas (Aniversário, Natal, Dia das 

Crianças, Páscoa e outras datas a combinar), e de acordo com a vontade e 

disponibilidade, pois não são uma obrigação.

NÃO
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2. O apadrinhamento pode se transformar em um processo de adoção?

Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer que os candidatos ao apadrinhamento 

afetivo devem estar motivados para serem padrinhos/madrinhas e não para serem 

pais/mães. O Programa veda a participação de qualquer pessoa que esteja inscrita no 

Cadastro da Adoção. Este é um pré-requisito para que se aceite sua inscrição.  Entende-

se que aquele que deseja um filho ou filha deve, desde o princípio, alimentar este 

desejo e investir na preparação para o importante papel de pai ou mãe. Porém, se um 

padrinho ou madrinha no meio do processo de vinculação afetiva é despertado para o 

desejo de se tornar pai ou mãe do afilhado (a), e este também revela o desejo de ser 

filho (a), o caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude para avaliação e, 

se possível, seguimento aos trâmites legais da adoção.  
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3. No apadrinhamento, os padrinhos ou madrinhas têm os 
mesmos direitos do guardião?

Padrinhos e madrinhas não são guardiões. A criança e o adolescente 

permanecem sob a guarda da instituição de acolhimento. No 

apadrinhamento afetivo se constrói um laço de amizade. Os adultos 

se tornam padrinhos ou madrinhas e as crianças ou adolescentes 

se tornam afilhados e afilhadas. Padrinhos, madrinhas, afilhados e 

afilhadas devem continuar morando em suas próprias casas. Mas 

podem se visitar e passar finais de semana, datas festivas e viajar 

juntos, quando a Vara da Infância autorizar. 

NÃO
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4. A criança ou adolescente pode morar com o padrinho/
madrinha?

Considerando que o adolescente seja menor de 18 anos e que esteja 

sob a guarda de uma instituição de acolhimento, somente poderá sair 

da instituição para morar com padrinhos/madrinhas ou outra pessoa, 

mediante autorização do Juiz da Infância e da Juventude, regularizando-

se a convivência com a emissão do Termo de Guarda e Responsabilidade. 

Quando maior de 18 anos, a decisão é do adolescente e do padrinho/

madrinha. Vale esclarecer que em qualquer um dos casos, as equipes 

técnicas do Programa de Apadrinhamento Afetivo e da Instituição devem 

avaliar e acompanhar a situação, levando-se em consideração o melhor 

interesse da criança e do adolescente.
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5. Para ser padrinho/madrinha, o candidato deve ser casado?

O estado civil do padrinho ou madrinha não importa para o apadrinhamento. 

Podem ser solteiros ou casados. Também não há impedimento para homossexuais 

ou casais homoafetivos.  Vale acrescentar que cada padrinho ou madrinha ou casal 

de padrinhos, somente pode apadrinhar uma criança, ainda que ela tenha irmãos. 

É importante que a criança ou adolescente experimente a sua singularidade nessa 

relação. 
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6. Qual a diferença de idade entre o padrinho/madrinha e o afilhado (a)?

Pelo menos 
12 anos de 
diferença.
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7. O vínculo do apadrinhamento afetivo é para sempre?

Todo bom vínculo construído entre duas pessoas fica para sempre, porém a convivência pode 

diminuir ou deixar de existir em função dos acontecimentos que surgem pela vida, como mudança de 

cidade ou focos de interesse diferentes. Também decepções ou conflitos de ambas as partes podem 

contribuir para o afastamento.  Porém, o que se recomenda é que todo afastamento ou desistência 

deve ser bem construído.  

Conversas devem ser estimuladas para que se expressem os sentimentos que emergem da situação, 

sejam de raiva e tristeza ou de gratidão e amor. Não há obrigatoriedade para que permaneçam se 

encontrando para o resto da vida, mas a experiência de separação deve ser acompanhada de todos 

os cuidados de modo a permitir que a criança ou adolescente passe por um processo de elaboração. 

Caso contrário, pode se configurar em mais um abandono, fato que devemos nos esforçar sempre 

para que não aconteça.
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8. Como o padrinho/madrinha pode contribuir com o projeto de vida do afilhado (a)?

• Aceitar a história da criança/adolescente e de sua família.

• Orientar, guiar, inspirar, motivar para a independência, a autonomia, a construção de um caminho 
próprio.

• Fazer uma escuta atenta e promover diálogos constantes. 

• Aconselhar, brincar, passear, ler, estudar, jogar, etc.

• Compartilhar histórias, valores, visão do mundo. 

• Dar continência, para que a criança/adolescente possa lidar com seus medos, angústias, desejos e 
todos os percalços da vida, É importante acrescentar que o padrinho/madrinha pode se tornar um 
ótimo mediador no retorno à convivência do afilhado com a família de origem, ou na construção do 
vínculo com a família por adoção, desde que todos os participantes do processo estejam de acordo.

• Proporcionar a educação financeira.

• Perceber com atenção o que o afilhado (a) tem de melhor. A sua centelha, aquilo que faz seus 
olhos brilharem.

• Ajudá-los com as escolhas e a refletir sobre seus talentos e interesses, e como isso combina com as 
necessidades do mundo.

• Direcionar a criança/adolescente para opções promissoras. Alimentar uma postura otimista.

• Promover ações de responsabilidade: rotinas de trabalho e administração de uma casa.

• Apresentar sua rede pessoal e potenciais referências.
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9. Padrinhos ou madrinhas podem participar da vida social e educacional do afilhado?

• As crianças e os adolescentes podem convidar seus padrinhos ou madrinhas para que 

participem de suas atividades escolares, religiosas ou na instituição de acolhimento: 

reuniões, comemorações e festividades. 

• Os padrinhos ou madrinhas também podem convidar seus afilhados ou afilhadas para 

que participem de seus compromissos familiares e sociais: aniversários, datas festivas, 

viagens de férias ou feriados.

• Outras atividades de lazer são sugeridas:  brincar, jogar bola, leitura, skate, dançar, ir ao 

cinema, ao teatro, ao clube, shopping, etc.

• Crianças e adolescentes podem ser convidados para participarem das rotinas da família 

do padrinho ou madrinha: ir ao supermercado, lavar carro, salão de beleza ou barbeiro, 

ajudar a preparar uma refeição, ver TV, etc.

• O padrinho/madrinha, com o aval da instituição, pode oferecer cursos complementares, 

particulares ou públicos, ou atividades voltadas para artes, esportes e cultura, assim 

como alguma ação voltada para a saúde: dentista, médico, exames, etc.  
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Quando o tema é a relação com a escola, o padrinho/

madrinha pode contribuir com o processo de 

aprendizagem do afilhado, mas é preciso cautela para 

se aproximar desse tema. A maioria dos acolhidos tem 

um atraso escolar, e focar nos estudos de imediato 

pode dificultar a construção do vínculo afetivo. A 

criança/adolescente precisa saber que estudar traz 

resultado, e isso demora. Na convivência com pessoas 

que estudam, trabalham, cuidam de uma casa e de 

filhos, entre outras responsabilidades, a criança/

adolescente ganha confiança e internaliza o cotidiano, 

experimenta uma vivência além do discurso, vendo 

as pessoas construindo seu dia-a-dia e como elas 

chegaram em sua realidade atual. 



10. Como devem ser construídas as regras de convivência?

• Padrinho ou madrinha, afi lhado ou afi lhada devem construir e respeitar os combinados 

sobre a convivência. As regras devem ser claras e coerentes.

• Os encontros, os passeios, as viagens devem ser combinadas com antecedência e 

quando um ou outro não puderem se encontrar, devem avisar e justi fi car o moti vo 

para o não cumprimento do combinado.

• Padrinho/madrinha deve combinar com o afi lhado (a) os comportamentos permiti dos 

e os não aceitos, assim como as crianças e adolescentes devem dizer o que gostam e 

o que não gostam que façam com ele. 

• Quando uma das partes precisar se ausentar ou sair do apadrinhamento deve 

comunicar ao outro e procurar realizar a despedida.



11. A Criança ou Adolescente que retorna à família de origem ou é 
adotada, deve ser afastada do Padrinho/Madrinha?

Em princípio não. Se existe vínculo entre eles, o melhor será que a convivência 

permaneça, lembrando que o apadrinhamento afeti vo é desenvolvido para que a criança 

ou adolescente tenha oportunidade em formar vínculos seguros e duradouros. Porém, 

sabe-se que o vínculo de fi liação prevalece sobre o vínculo de apadrinhamento e nos 

casos em que a família de origem ou adotante não deseje a permanência do padrinho 

ou madrinha na vida do fi lho é preciso respeitar a decisão. Recomenda-se nestes casos 

que se faça um ritual de separação para que a criança ou adolescente entenda o processo 

como despedida e não como abandono.

É importante acrescentar que o padrinho/madrinha pode se tornar um óti mo mediador 

no retorno à convivência do afi lhado com a família de origem, ou na construção do 

vínculo com a família por adoção, desde que todos os parti cipantes do processo estejam 

de acordo.



  Depoimento de uma madrinha4

Ser madrinha é um compromisso muito importante e 

sério na vida dos dois, tanto para o afilhado quanto para 

a madrinha, porque você se envolve emocionalmente 

com aquela criança e estabelece um laço para sempre, 

de responsabilidade com relação ao afeto. (...) minha 

experiência tem sido uma maravilha, mas também 

desafiadora! A  gente se conheceu a 6 anos. Na época ele 

tinha 10 anos e eu tinha 25. Começou como um namoro, 

um flerte, a gente foi se aproximando, foi se conhecendo 

e nesse começo foi muito bom, tudo maravilha ... 

brincadeira pra cá, brincadeira pra lá, mas logo em 

seguida começam os desafios. A gente teve problemas 

de relacionamento, dificuldades de se entender. A corda 

do relacionamento ficou bem tensa algumas vezes, 

quase arrebentou mesmo. Vários momentos eu precisei 

pedir ajuda para o Aconchego e para o abrigo.

4. Entrevista de N.P. (madrinha) concedida ao Projeto Matriz de Formação 
da SDH/PR/ACONCHEGO, em 8/11/2014, gravada nos estúdios da 
Universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF). 



Depois do “enamoramento”, como disse, veio uma fase de testes, foi muito tensa... Não 

nos entendíamos... Ele dizia que queria outra madrinha. Em outro momento, a situação se 

inverteu, o pedido veio como pedido de adoção. Aí eu pedi ajuda aos técnicos do projeto, que 

me responderam: “você precisa ser muito clara para ele. Falar do seu papel como madrinha”. 

Eu conversei com ele sobre isso e ele compreendeu. É uma relação muito desafiadora em 

que os dois estão tentando acertar. Ele tanta me incluir na vida dele de alguma maneira e se 

fazer na minha vida. E eu também. Para mim, era muito importante ser aceita e incluí-lo na 

minha vida. Mas nessa relação acontecem alguns desafios, até a gente se ajustar, demora 

um pouco.

Veio a fase do estabelecimento da relação, de firmeza. Ele foi conhecendo meus amigos e eu 

conhecendo as pessoas que moravam com ele no abrigo. Não ficava só eu e ele. Eu acho que 

esse é o grande “barato” do apadrinhamento, porque você transpõe os muros do abrigo, 

você vai estabelecendo novas redes sociais para aquela criança. (...) isso vai dando a solidez 

desse projeto porque ele vai criando uma relação para além do padrinho e da madrinha. Ele 

vai se comunicando com outras pessoas e vai estabelecendo outros afetos.



O que o motiva para ser padrinho ou madrinha?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Loczy /Hungria. Coordenadora de Grupos. Presidente do Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e 
Comunitária.

Maria da Penha Oliveira da Silva - Organização e Produção de Texto 
Psicóloga, psicodramatista clínica e organizacional. Coordenadora de grupos. Pós-graduada em clínica interdisciplinar 
de transtornos psicopatológicos da criança e do adolescente. Consultora em processos de acolhimento institucional, 
adoção e apadrinhamento afetivo. Coordenadora do Programa de Apadrinhamento Afetivo – Aconchego.  
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