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1. Um pouco de história...
Nossa história começou no século XIX, mais precisamente com João 
Bosco, São João Bosco ou, simplesmente, Dom Bosco (1815-1888). Viven-
do as vicissitudes do seu tempo, ele foi um sinal do amor de Deus para 
com crianças, adolescentes e jovens.
Ordenado sacerdote em 1841, seu primeiro trabalho educativo e pasto-
ral foi visitar as prisões de Turim, norte da Itália. Em contato com ado-
lescentes e jovens encarcerados convenceu-se que é importante pre-
venir que reprimir. Então, mobilizou pessoas e recursos para educar as 
novas gerações no lema “bons cristãos e honestos cidadãos”.
Fundou a Família Salesiana para continuar sua missão entregando-lhes 
sua maior herança: o Sistema Preventivo de Dom Bosco fundamentado 
no tripé – Religião, Razão, Amorabilidade.
Em Porto Alegre os salesianos chegaram no final da década 1940. Já em 
1952 começou a funcionar a Casa do Pequeno Operário, um complexo 
de educação e evangelização da juventude que se foi adaptando aos 
tempos sempre a serviço de crianças, adolescentes e jovens. A preocu-
pação maior, porém, foram e são os mais vulneráveis.
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2. Lar Dom Bosco – Meninos e Meninas de Rua
Em 1990 os salesianos de Porto Alegre fundaram o Lar Dom Bosco – Me-
ninos e Meninas de Rua com a finalidade específica de atender rapazes 
e meninas em situação de vulnerabilidade social nas ruas de Porto Ale-
gre. Nesta época calculava-se a presença de 700 a 800 deles morando 
nas ruas da cidade com pouca ou nenhuma referência com suas famí-
lias. Sua família era a rua. Este trabalho – assistencial, promocional e 
libertador – estendeu-se até a criação dos CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) quando a política pública decidiu que as pessoas 
deveriam ser atendidas pelos CRAS de sua residência.
Então, o Lar Dom Bosco começou a atender em sua sede na Rua Duque 
de Caxias, 380, no Centro de Porto Alegre a adolescentes e jovens da 
Vila Chocolatão. Quando em 2011 esta vila foi removida, o Lar Dom Bos-
co precisou se projetar para uma nova fase.
Então, a casa que abriga o Lar também precisou de um serviço de manu-
tenção intenso. Isto precisou de planejamento e busca de recursos... A par-
tir de 2015 se configurou o que será a nova missão salesiana neste espaço...

3. INSAPROA – Instituto Salesiano de Proteção a Adolescentes
Com o apoio de pessoas voluntárias especialistas e operadores em di-
versas áreas de assistência social se delineou o Novo Lar Dom Bosco.
Criou-se, então, o Instituto Salesiano de Proteção a Adolescentes. Seu 
nome é significativo porque nos remete a uma proa de navio enfrentan-
do sempre novos desafios. Fiéis à missão que Dom Bosco legou à Família 
Salesiana, a casa dedica-se prioritariamente a adolescentes de 15 a 17 
anos em situação de vulnerabilidade social.
O INSAPROA está ligado à Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre que 
lhe dá estabilidade jurídica legal e também fundamentação estrutural 
e científica.
Este Instituto está seccionado em diversos departamentos com atri-
buições bem específicas. Cada um destes Departamentos possui um 
planejamento específico de ação coordenados pelo INSAPROA. Este é o 
organograma desta Obra (Inserir aqui o organograma).
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3.1. INSAPECA – Instituto Salesiano de Pesquisa sobre Criança e Adolescente

Fundado em 2004, o INSAPECA reúne pesquisadores na área da Infância 
e da Juventude para desenvolver pesquisas próprias e também sistema-
tizar as pesquisas  científicas nesta área realizada pelas IES – Instituições 
de Educação Superior – da Região Metropolitana de Porto Alegre.
Realiza anualmente, alternadamente, dois eventos muito significativos: 
a Ciranda da Criança e o Fórum da Criança e do Adolescente.

3.2. INSAJUG – Instituto Salesiano de Assistência Jurídica Gratuita

Ligado ao Curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, o 
INSAJUG atende gratuitamente demandas jurídicas de populações de 
baixa renda. Em sua relação com o INSAPROA atende demandas jurídi-
cas de famílias cujas consequências atingem diretamente adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. Funciona exclusivamente com 
acadêmicos voluntários do curso de direito, sob a supervisão de profes-
sores da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre.

3.3. INSABRIGO – Instituto Salesiano de Apoio a Abrigados

Porto Alegre tem uma rede muito grande de abrigos. Quando os e as 
adolescentes chegam aos 18 anos deverão necessariamente deixar os 
abrigos e se colocar na sociedade. Para dar um apoio a eles, um grupo 
de trabalho está estudando a melhor forma de ampará-los e encami-
nhá-los. A previsão de funcionamento deste serviço é agosto de 2017.

3.4. INSAJUR – Instituto Salesiano de Justiça Restaurativa

No estado do Rio Grande do Sul, em 2014, 84 adolescentes entraram 
em conflito com a lei por dia. A soma disto comporta 30.700 por ano. 
A média de idade dos prisioneiros também no RS é de 22 anos. Como 
enfrentar esta situação? Em contato com o programa Justiça Restaura-
tiva Século XXI da AJURIS (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) 
esboçou-se um programa de implantação desta Justiça junto a ado-
lescentes de 15 a 17 anos da Zona Norte de Porto Alegre. Na verdade, o 
INSAJUR será uma Central de Práticas Restaurativas para adolescentes 
infratores de menor potencial ofensivo, rapazes e meninas. 
O INSAJUR se responsabiliza pela formação de facilitadores em justiça 
restaurativa através dos cursos de introdução em Justiça Restaurativa 
e de facilitadores em Justiça Restaurativa.
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4. Alianças e Parcerias com o INSAPROA
Para a realização de suas atividades o INSAPROA conta com a colabo-
ração de pessoas contratadas para viabilizá-lo tendo como referência 
institucional sempre a Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Ao mesmo 
tempo contará com o apoio de entidades que, ao longo do tempo, vão-
-se transformando em parceiros e aliados. Atualmente contamos com o 
apoio de
- Inspetoria Salesiana São Pio X de Porto Alegre
- Inspetoria Nossa Senhora Aparecida das FMA de Porto Alegre
- Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre
- Programa Justiça Restaurativa para o Século XXI da AJURIS
- Jugendhilfe Weltweit de Beromünster, Suiça
Estamos em tratativas com o Instituto Terre des hommes Brasil que é 
uma organização de sociedade civil que tem a missão de promover, ga-
rantir e defender os direitos de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. A instituição integra o movimento internacional 
Terre des hommes, cuja sede global é em Lausanne, na Suíça.
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