


É um projeto da Comissão Distrital Judiciária de 
Adoção, iniciado em 2012, cuja finalidade é a pro-
dução de livro narrativo, em formato de contos in-
fantis, sobre a história de vida de crianças e adoles-
centes em processo de preparação psicossocial para 
a inserção em famílias substitutas estrangeiras.  
O livro é construído a partir do relato das vivências do 
próprio infante ou jovem, o qual compartilha com os 
técnicos seus sentimentos, suas lembranças da família 
biológica, suas experiências na instituição de acolhi-
mento, seus sonhos e projetos futuros. Nesse sentido, 
apresenta-se como instrumento lúdico de acesso ao 
passado, proporcionando uma releitura da história 
pregressa ao mesmo tempo que auxilia na projeção do 
futuro: a adoção e a mudança de país.
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Já tinha tempo que eles corriam naquele gramado.Já tinha tempo que eles corriam naquele gramado.

Tanto tempo que a mais velha já nem sabia contar Tanto tempo que a mais velha já nem sabia contar 
ao certo se eram três ou quatro anos de espera.ao certo se eram três ou quatro anos de espera.

Correvano su quel campo da un po’ di tempo.Correvano su quel campo da un po’ di tempo.
Da tanto tempo che la piú grande non poteva nemmeno sapere con certezza se si trattava di tre o quattro anni di attesa.Da tanto tempo che la piú grande non poteva nemmeno sapere con certezza se si trattava di tre o quattro anni di attesa.
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Com o passar dos dias, as Com o passar dos dias, as 
lembranças se apagavam e, às vezes, lembranças se apagavam e, às vezes, 
desenhar ajudava a rememorar, como desenhar ajudava a rememorar, como 
uma tentativa de não deixar que a uma tentativa de não deixar que a 
borracha do tempo apagasse a memória.borracha do tempo apagasse a memória.

Naquele imenso jardim, já haviam Naquele imenso jardim, já haviam 
saboreado frutas de todas as cores, saboreado frutas de todas as cores, 
sentido o aroma de diversas flores.sentido o aroma de diversas flores.

Coisas que ajudavam a alegrar o dia Coisas que ajudavam a alegrar o dia 
e a aguentar o peso da saudade.e a aguentar o peso da saudade.

Con il passare dei giorni i ricordi sbiadivano e, a volte, il Con il passare dei giorni i ricordi sbiadivano e, a volte, il 
disegno aiutava a ricordare, nel tentativo di non lasciare disegno aiutava a ricordare, nel tentativo di non lasciare 

che il decorso del tempo cancellasse la memoriache il decorso del tempo cancellasse la memoria
In quell’immenso giardino avevano già gustato frutti In quell’immenso giardino avevano già gustato frutti 

di tutti i colori, sentito l’aroma di fiori diversi.di tutti i colori, sentito l’aroma di fiori diversi.
Cose che hanno contribuito a rallegrare la giornata Cose che hanno contribuito a rallegrare la giornata 

e a sopportare il peso della nostalgia.e a sopportare il peso della nostalgia.

66 77



Lá havia muitas crianças também.Lá havia muitas crianças também.

Algumas se tornavam grandes amigas, com Algumas se tornavam grandes amigas, com 
quem dividiam doces, jogavam videogame, quem dividiam doces, jogavam videogame, 
festejavam aniversários e compartilhavam festejavam aniversários e compartilhavam 
os segredos do coração.os segredos do coração.

Là c’erano anche molti bambini.Là c’erano anche molti bambini.
Alcuni sono diventati grandi amici, con i quali condividevano Alcuni sono diventati grandi amici, con i quali condividevano 

dolci, giocavano ai videogiochi, festeggiavano i dolci, giocavano ai videogiochi, festeggiavano i 
compleanni e condividevano i segreti dei loro cuori.compleanni e condividevano i segreti dei loro cuori.
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Assim, o tempo passava, com dias coloridos Assim, o tempo passava, com dias coloridos 
e alegres e outros nublados e frios.e alegres e outros nublados e frios.

Mas difícil mesmo era viver com a falta do colo Mas difícil mesmo era viver com a falta do colo 
quentinho de uma mãe e do abraço protetor de um pai.quentinho de uma mãe e do abraço protetor de um pai.

Como diz a música:Como diz a música:

Così il tempo passava, con Così il tempo passava, con 
giornate colorate e felici e giornate colorate e felici e 

altre nuvolose e fredde.altre nuvolose e fredde.
Ma era davvero difficile Ma era davvero difficile 

convivere con la mancanza convivere con la mancanza 
del grembo caldo di una del grembo caldo di una 

madre e dell’abbraccio madre e dell’abbraccio 
protettivo di un padre.protettivo di un padre.

Come dice la canzone:Come dice la canzone:
“L’aereo senza ala, un fuoco “L’aereo senza ala, un fuoco 

senza brace, sono io senza te.senza brace, sono io senza te.
Calcio senza palla, Titti senza Calcio senza palla, Titti senza 

Frajola, sono io senza te...”Frajola, sono io senza te...”

1 “Fico assim sem você”, música composta por Cacá Moraes e Abdullah, gravada por Claudinho e Buchecha e regravada por Adriana Calcanhoto.
1 “Sono così senza di te”, musica composta da Cacá Moraes e Abdullah, registrata da Claudinho e Buchecha e ri-registrata da Adriana Calcanhoto.
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Já tinha tempo que estavam ali.Já tinha tempo que estavam ali.

Já tinha tempo que esperavam por Já tinha tempo que esperavam por 
uma família cheia de amor.uma família cheia de amor.

E a pergunta sempre vinha: E a pergunta sempre vinha: 

– Tem família?– Tem família?

Mas a resposta sempre pedia Mas a resposta sempre pedia 
paciência, dizendo que era preciso paciência, dizendo que era preciso 
esperar um pouco mais.esperar um pouco mais.

Até que um dia surgiram cinco mulheres Até que um dia surgiram cinco mulheres 
dizendo que estavam trabalhando dizendo que estavam trabalhando 
para mudar essa situação.para mudar essa situação.

Elas estavam determinadas a fazer Elas estavam determinadas a fazer 
o melhor por aqueles dois irmãos, o melhor por aqueles dois irmãos, 
mesmo que “de dentro de uma tela”.mesmo que “de dentro de uma tela”.

Erano lì da un po’ di tempo.Erano lì da un po’ di tempo.
Aspettavano da tempo una Aspettavano da tempo una 

famiglia piena d’amore.famiglia piena d’amore.
E la domanda arrivava sempre:E la domanda arrivava sempre:

- C’è una famiglia?- C’è una famiglia?
Ma la risposta richiedeva sempre Ma la risposta richiedeva sempre 
pazienza, dicendo che bisognava pazienza, dicendo che bisognava 

aspettare ancora un po’.aspettare ancora un po’.
Poi un giorno, cinque donne Poi un giorno, cinque donne 

sono apparse dicendo che sono apparse dicendo che 
stavano lavorando per stavano lavorando per 

cambiare questa situazione.cambiare questa situazione.
Erano determinate a fare il Erano determinate a fare il 

meglio per quei due fratelli, meglio per quei due fratelli, 
anche se “da dentro un quadro”  anche se “da dentro un quadro”  
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E foi em uma tarde ensolarada, naquele mesmo E foi em uma tarde ensolarada, naquele mesmo 
gramado, que elas anunciaram que lá do gramado, que elas anunciaram que lá do 
outro lado do oceano estavam aqueles outro lado do oceano estavam aqueles 
que queriam dar o colo e o amor que queriam dar o colo e o amor 
que tanto desejavam.que tanto desejavam.

– Meu Deus! – exclamou – Meu Deus! – exclamou 
o irmão mais novo.o irmão mais novo.

– Como chegar nessa – Como chegar nessa 
botinha, do outro botinha, do outro 
lado do oceano, quando lado do oceano, quando 
se tem medo de avião? – se tem medo de avião? – 
perguntou o menino.perguntou o menino.

E fu in un pomeriggio di sole, su quello stesso campo, che E fu in un pomeriggio di sole, su quello stesso campo, che 
annunciarono che là dall’altra parte dell’oceano c’erano quelli che annunciarono che là dall’altra parte dell’oceano c’erano quelli che 
volevano dare il grembo e l’amore che tanto desideravano.volevano dare il grembo e l’amore che tanto desideravano.
- Mio Dio! – esclamò il fratello minore.- Mio Dio! – esclamò il fratello minore.
– Come arrivare a questo stivale, dall’altra parte dell’oceano, – Come arrivare a questo stivale, dall’altra parte dell’oceano, 
quando hai paura di volare? – Chiese il ragazzo.quando hai paura di volare? – Chiese il ragazzo.
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Novamente as mulheres acalmaram os corações daquelas crianças, explicando que Novamente as mulheres acalmaram os corações daquelas crianças, explicando que 
tudo iria acontecer no momento em que todos estivessem prontos e seguros.tudo iria acontecer no momento em que todos estivessem prontos e seguros.

Era preciso se preparar para aquele grande projeto.Era preciso se preparar para aquele grande projeto.

Ancora una volta le donne hanno Ancora una volta le donne hanno 
rasserenato i cuori di quei bambini, spiegando rasserenato i cuori di quei bambini, spiegando 

che tutto sarebbe successo nel momento in che tutto sarebbe successo nel momento in 
cui tutti sarebbero stati pronti e al sicuro.cui tutti sarebbero stati pronti e al sicuro.

Era necessario prepararsi per quel grande progetto.Era necessario prepararsi per quel grande progetto.
Hanno fatto un respiro profondo e hanno detto SI alla sfida!Hanno fatto un respiro profondo e hanno detto SI alla sfida!

E come in un puzzle, a poco a poco, ogni pezzo ha trovato il E come in un puzzle, a poco a poco, ogni pezzo ha trovato il 
suo posto e ha formato l’immagine di una nuova famiglia.suo posto e ha formato l’immagine di una nuova famiglia.

Respiraram fundo e disseram Respiraram fundo e disseram SIM SIM 
para o desafio!para o desafio!

E como um quebra-cabeça, pouco E como um quebra-cabeça, pouco 
a pouco, cada peça foi achando a pouco, cada peça foi achando 

o seu lugar e formando a o seu lugar e formando a 
imagem de uma nova família.imagem de uma nova família.
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E finalmente, após tamanha espera, podiam E finalmente, após tamanha espera, podiam 
viver a melhor parte da música:viver a melhor parte da música:

E finalmente, dopo tanta attesa, E finalmente, dopo tanta attesa, 
hanno potuto vivere la parte hanno potuto vivere la parte 

migliore della canzone:migliore della canzone:
“Sdraiati nel tuo abbraccio, riprenditi “Sdraiati nel tuo abbraccio, riprenditi 

il pezzo che manca nel mio cuore.”il pezzo che manca nel mio cuore.”
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Hoje não mais aquele gramado, Hoje não mais aquele gramado, 
mas outros gramados mundo afora mas outros gramados mundo afora 
continuam sendo cenários de momentos continuam sendo cenários de momentos 
de alegria e diversão para aqueles irmãos.de alegria e diversão para aqueles irmãos.

Só que agora é diferente! Só que agora é diferente! 

Os dois irmãos estão sempre acompanhados Os dois irmãos estão sempre acompanhados 
do pai e da mãe, além de uma grande do pai e da mãe, além de uma grande 
família que adora celebrar a vida.família que adora celebrar a vida.

Oggi non più in quel campo, ma in altri campi fuori nel mondo continuano ad Oggi non più in quel campo, ma in altri campi fuori nel mondo continuano ad 
esserci scene di momenti di gioia e divertimento per quei fratelli.esserci scene di momenti di gioia e divertimento per quei fratelli.

Ma ora è diverso!Ma ora è diverso!
I due fratelli sono sempre accompagnati dal padre e dalla madre, oltre che da una grande famiglia che ama celebrare la vita.I due fratelli sono sempre accompagnati dal padre e dalla madre, oltre che da una grande famiglia che ama celebrare la vita.
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Guardam as lembranças do Guardam as lembranças do 
gramado de outrora em uma maleta gramado de outrora em uma maleta 

especial, dentro do coração.especial, dentro do coração.

Vez ou outra contam uma história, fazem Vez ou outra contam uma história, fazem 
um desenho, escutam uma música que os um desenho, escutam uma música que os 

ajuda a se lembrar do que viveram.ajuda a se lembrar do que viveram.

Conservano i ricordi del campo di una volta in una valigia speciale, dentro i loro cuori.Conservano i ricordi del campo di una volta in una valigia speciale, dentro i loro cuori.
Di tanto in tanto raccontano una storia, disegnano un’immagine, ascoltano Di tanto in tanto raccontano una storia, disegnano un’immagine, ascoltano 

una canzone che li aiuta a ricordare ciò che hanno vissuto.una canzone che li aiuta a ricordare ciò che hanno vissuto.
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Essas lembranças também servem de Essas lembranças também servem de 
força para alimentar os sonhos que força para alimentar os sonhos que 
querem alcançar no futuro.querem alcançar no futuro.

Porque o futuro se Porque o futuro se 
desenha hoje!desenha hoje!

Questi ricordi servono anche come forza per alimentare i sogni che vuoi realizzare in futuro.Questi ricordi servono anche come forza per alimentare i sogni che vuoi realizzare in futuro.
PERCHÉ IL FUTURO SI DISEGNA OGGI!PERCHÉ IL FUTURO SI DISEGNA OGGI!
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Dedico este livro às crianças e adolescentes que desenham 
e colorem de esperança os sonhos de um futuro melhor.

Ana Carolina da Silva Gomes




