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Associação Brasileira Terra dos Homens 

A Associação Brasileira Terra dos Homens (Terra dos Homens) é uma organização sem fins lucrativos, fundada 
por Claudia Cabral, psicóloga atuante na área social desde 1977 e sensibilizada com o número de crianças 
afastadas de suas famílias, vivendo em abrigos. 
O nascimento da organização é um desdobramento do trabalho iniciado por Claudia em 1985, quando atuava 
como coordenadora de um programa de adoção inter-racial tardia da Fondation Terre des hommes, Lausanne, 
Suíça. 
A então responsável pelo programa, criou a Terra dos Homens brasileira, constituindo uma diretoria, 
nomeando conselheiros e adquirindo autonomia jurídica em 1996. Tal autonomia possibilitou o 
estabelecimento de novas parcerias e a ampliação de seu campo de atuação no Brasil, como resultado da 
busca incessante de Claudia por concretizar a missão de ser agente da mudança de um sistema assistencialista 
injusto. 
No ano de 2003, a Terra dos Homens é certificada como entidade de Utilidade Pública Federal. Em 2006, é 
certificada como entidade de Utilidade Pública Estadual e Beneficente de Assistência Social. 
 
Resultados  
Desde 1996, o trabalho realizado pela Terra dos Homens já beneficiou mais de 14 mil crianças e adolescentes 
e mais de 4 mil famílias. Desde 2001, o Centro de Formação e Incentivo à Convivência Familiar e Comunitária 
capacitou mais de 11 mil profissionais, beneficiando indiretamente mais de 15 mil crianças e adolescentes. 
 



COMPLEXO DA MANGUEIRINHA 

Aproximadamente 25mil habitantes 
 
Dados do IBGE (Censo 2010) 
afirmam que as famílias não 
dispõem das condições ideais para 
sobrevivência, tais como: 
 
• coleta de lixo 
• fornecimento de água potável 
• coleta adequada de esgoto.  



DUQUE DE CAXIAS | COVID19 

23/06:  
 
• 2.775 casos confirmados 
• 383 óbitos 



Ações | Terra dos Homens 

• Distribuição de Kit alimentação e material de limpeza; 
• Distribuição de máscaras de proteção; 
• Encontros, via whatsapp, para saber sobre como os 

participantes estão se sentindo no período da 
Pandemia; 

• Repasse de informações sobre a prevenção ao 
Coronavírus; 

• Campanhas pelo Whatsapp de material de proteção 
contra a infecção por Coronavírus; 

• Capacitação Agentes de Proteção; 
• Oficinas de Artesanato; 
• Atividades com crianças pequenas. 



“Já estava pensando 

como ia fazer para 
dar o que comer para 
os meus filhos. Ai 
veio a mensagem pra 
vir pegar o kit. Muito 
obrigada.” 
 



Foram distribuídos 300 kits 

Alimentos: 
 
2 kg | Feijão 
2 kg | Arroz 
1 | Sardinha 
1kg | Macarrão 
500g | Leite em pó 
1l | Óleo 
 
Produto de limpeza: 
2 | Detergente 
2 | Sabonete 
2l | Água sanitária 



300 famílias beneficiadas: 

• 50% desempregados 
• 15% desemprego ocasionado pela pandemia do 
     COVID-19 
• 47% trabalho informal (parados pela pandemia) 
• 13% trabalho formal 
• Renda de ½ salário mínimo 
• Média de 3,5 habitantes por casa 
• Problemas de abastecimento de água e  
     saneamento básico. 

 







“Minha mãe está 

desempregada. Esse kit 
vai salvar a gente.” 
 



Distribuição de máscaras 



Encontros via whatsapp 

Durante os encontros, buscamos entender quais são os anseios dos 
participantes referentes à: 

 

• Situação familiar: Como está a relação familiar neste momento? Como está a 
relação com os pais e irmãos? 

• Situação escolar: Está conseguindo acompanhar as aulas online? Como está a 
dedicação aos estudos neste período?  

• Situação física: Como está a sua saúde neste momento? Tem tomado todas as 
medidas preventivas para evitar a contaminação por COVID? Teve algum caso na sua 
família? Tem ficado em casa? 

• Situação emocional: como tem lidado com suas emoções neste período?  

     Como está sendo ter que ficar em casa? 

 

 



Disseminação de informações pela redes sociais 

Adolescentes e jovens da favela da Mangueirinha disseminam informações 
acerca da prevenção ao COVID pelo Whatsapp, Facebook e Instagram para 
conscientizar a população local, além de links de notícias e jogos educativos. 



Adolescentes e Jovens criam informações sobre prevenção COVID 



Adolescentes e Jovens disseminam informações pela redes sociais 



Capacitação de Agentes de Proteção 

• Identificação das pessoas com perfil para 
serem agentes de proteção na comunidade. 
 

• Entrevista com os agentes para conhecer e 
identificar a motivação em participar do grupo. 
 

• Capacitação dos agentes comunitários no tema 
de saúde física e mental para lidar com as 
famílias na comunidade nesse momento de 
pandemia. 
 

• Identificação e mapear famílias com mais 
vulnerável na comunidade para a entrega do 
suporte de alimentos e material de limpeza na 
pandemia. 

 



Oficinas de artesanato 



Atividade com crianças pequenas 



Instagram: @terradoshomens 
Facebook: @terradoshomens 

Twitter: @terradoshomens 
Telefone: (21) 97425-8472 

Site: www.terradoshomens.org.br 
E-mail: terradoshomens@terradoshomens.org.br 

Muitas pessoas estão 
precisando da sua ajuda! 


