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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de um estudo que teve como objetivo analisar o 

acolhimento institucional para crianças e adolescentes, correlacionando com a efetividade 

das políticas públicas e sociais para as famílias brasileiras. Trata-se de uma pesquisa de 

cunho qualitativo, tendo envolvido aspectos da pesquisa descritiva e interpretativa da 

realidade estudada. A metodologia utilizada envolveu um estudo bibliográfico acerca do 

panorama histórico sobre o acolhimento institucional no Brasil, das políticas públicas e 

sociais para as famílias brasileiras, além de uma análise na legislação no que tange à 

proteção à infância e à adolescência, em especial à Constituição Federal de 1988 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2018). Também foi realizada uma 

pesquisa de campo em 5 instituições de acolhimento localizadas no Estado de Rio de 

Janeiro, onde foram feitas entrevistas, com apoio de um roteiro, com as Assistentes Sociais 

das instituições, das quais realizamos indagações acerca da infraestrutura, da rotina 

institucional, do quadro técnico e dos motivos que ocasionaram a institucionalização das 

crianças e dos adolescentes. Esta monografia tem a intenção de realizar uma análise sobre 

como os direitos das crianças e dos adolescentes estão operacionalizados e efetivados 

nestes espaços e sobre como a operacionalidade das políticas públicas e sociais incidem na 

inserção das crianças e dos adolescentes nas instituições de acolhimento. A partir do estudo 

bibliográfico e da pesquisa de campo foi possível perceber que a pobreza é como uma 

marca da história das crianças e adolescentes institucionalizados e mesmo de suas famílias, 

materializando-se na reprodução de um ciclo de intergeracional de pobreza, no qual é 

resultante da incapacidade do Estado em ofertar políticas públicas efetivas para o 

atendimento das demandas das famílias. O que se percebe, portanto, é que os direitos das 

crianças e dos adolescentes não estão sendo completamente efetivados e que os motivos 

que as levam a ser institucionalizadas perpassam as diversas expressões da questão social 

que incidem sobre as famílias brasileiras, havendo a necessidade de políticas públicas e 

sociais sólidas. 

Palavras-chave: instituições de acolhimento; crianças e adolescentes; famílias; políticas 

públicas e sociais. 

 



ABSTRACT 

This work presents the results of a study that aimed to analyze the institutional shelter for 

children and adolescents, correlating with the effectiveness of public and social policies. 

This is a qualitative research, involving descriptive and interpretative research of the 

reality studied. The methodology used involved a bibliographic study on the historical 

panorama of the institutional shelter in Brazil, of the public and social policies for 

Brazilian families, as well as an analysis in the legislation regarding the protection of 

children and adolescents, especially the 1988 Federal Constitution of Brazil and the Statute 

of the Child and Adolescent (BRAZIL, 2018). A field research was also carried out in 5 

institutions located in the State of Rio de Janeiro, where interviews were conducted, with 

the support of a script, with the social workers of the institutions, from which we 

conducted inquiries about the infrastructure, the institutional routine, the technical staff and 

the reasons that caused the institutionalization of children and adolescents. This 

monograph aims to carry out an analysis of how the rights of children and adolescents are 

operationalized and implemented in the spaces and how the operation of public and social 

policies affect the insertion of children and adolescents in the institutions. From the 

bibliographic study and the field research, it was possible to see that poverty is a mark of 

the history of institutionalized children and adolescents and even their families, 

materializing in the reproduction of an intergenerational cycle of poverty, in which it 

results from the inability of the State to offer effective public policies to meet the demands 

of families. What is perceived, therefore, is that the rights of children and adolescents are 

not being fully realized and that the reasons that lead them to be institutionalized permeate 

the various expressions of the social question that affect Brazilian families, with need for 

solid public and social policies. 

Keywords: institutional shelter; children and adolescents; families; public and social 

policies 
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1. INTRODUÇÃO           

 

Meu interesse pela temática da institucionalização de crianças e adolescentes se 

iniciou a partir das indagações sobre o processo de adoção. Na época, detinha a curiosidade 

de saber acerca da operacionalização deste, do porquê da existência das instituições de 

acolhimento e do porquê muita das crianças/adolescentes precisarem viver nestes locais. 

Eu queria entender, portanto, qual o motivo que leva a muitas crianças/adolescentes a 

serem destituídas da família de origem. Estas indagações surgiram por um conjunto de 

fatores: a curiosidade sobre a operacionalização das políticas sociais, uma discussão 

fomentada na disciplina de Antropologia Social, experiências de adoção na própria família, 

além ter tido a oportunidade de visitar uma entidade de acolhimento enquanto fazia o 

ensino médio 

Depois dos meus questionamentos sobre adoção e acolhimento terem sido 

revisitados em uma disciplina específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 2018)1, surgiu a oportunidade de construir uma proposta para participar de um 

projeto de pesquisa intitulado "Os Desafios à Adoção de Crianças e Adolescentes e suas 

Relações com as Políticas Públicas e Sociais", como bolsista do Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PIBIC) vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Este 

projeto tinha o objetivo de estudar os desafios impostos na adoção de crianças e 

adolescentes, traçando um paralelo com as políticas públicas e sociais para com as famílias 

brasileiras. Entendendo que a instituição de acolhimento é o primeiro local onde a criança, 

destituída do poder da família de origem, habita antes de viver com uma família substituta, 

este foi o primeiro objeto a ser pesquisado, que me levou a diversos questionamentos que 

não conseguiram ser cessados, na verdade, mais do que obter respostas, a pesquisa 

realizada me permitiu, a partir do contato com a literatura especializada e com as 

instituições visitadas, ampliar minhas indagações.  

Posteriormente, tive, também, a oportunidade de ser bolsista de monitoria na área 

de Serviço Social e Políticas Sociais. O trabalho como monitora possibilitou uma 

ampliação do meu olhar e da criação de novas indagações sobre a operacionalização das 

políticas públicas e socais no Brasil, em especial para as famílias brasileiras. 

                                                             
1 Iremos fazer uso da legislação atualizada para esta monografia. 



15 

 

Esta monografia é fruto direto do projeto de pesquisa iniciado no âmbito do PIBIC-

CNPq. Do mesmo modo que é resultado, também, de um acúmulo de informações obtidas 

ao longo da graduação, no qual envolve, além da pesquisa e da monitoria, as disciplinas 

tanto obrigatórias quanto optativas e, ainda, na participação em diversos eventos que 

discutiam a temática aqui proposta.  

Entende-se, entretanto, que objeto acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes destituídas do poder familiar de origem pode ser estudado sobre diferentes 

nuances, como por exemplo: uma análise sobre relação de gênero nas instituições; um 

estudo acerca do financiamento às instituições; um estudo sobre o trabalho do assistente 

social no acolhimento institucional; dentre outras abordagens. Contudo, o pouco tempo 

hábil para a realização da pesquisa nos permitiu apenas estudar um único ponto: como a 

garantia de direitos dos acolhidos estão sendo operacionalizados nas instituições de 

acolhimento, a partir de entrevistas realizadas com Assistentes Sociais no serviço. 

Pretende-se, ampliar o estudo e abordar outros ângulos acerca do objeto de pesquisa, como 

entrevistar os próprios acolhidos para que possamos ouvi-los acerca do serviço de 

acolhimento.2 Embora, tenhamos consciência dos diferentes aspectos que o contato com as 

crianças envolve. O trabalho citado, em nota de rodapé, e muitos outros, na perspectiva da 

sociologia da infância, que tivemos contato, são inspiração para seguir buscando construir 

metodologias que venham a incluir a participação efetiva as crianças e adolescentes no 

fazer da pesquisa. O que não foi possível neste estudo, por diferentes fatores. 

A princípio, a intenção seria estudar as instituições de acolhimento localizadas na 

proximidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, entendendo o papel social 

no qual a Universidade tem nas cidades ao seu entorno e, ainda, de buscar contribuir com a 

abertura de espaço e vínculos para consolidar a atuação do curso de Serviço Social da 

Rural. Todavia, não foi possível realizar a pesquisa nestas instituições, e, tampouco, foi 

possível realizar visitadas em instituições públicas, pela recursa dos gestores das próprias 

entidades3 em consentir que a pesquisa fosse realizada nestes espaços. 

                                                             
2 Battistelli (2017) desenvolveu em sua dissertação de mestrado em Psicologia Social, um método 

interessante das crianças e adolescente contarem suas experiências no acolhimento.  A autora pedia para que 

os acolhidos lhes enviassem cartas, do mesmo modo de que ela também os enviava. Desta forma, se 

estabeleceu uma relação de confiança entre a pesquisadora e os acolhidos, da mesma forma que, brincando, 

as crianças e adolescentes se sentiam livres e à vontade para participar da pesquisa. 
3 Acreditamos que a possibilidade da realização de um estudo gere desconfiança com o que seria feito com os 

resultados, como críticas ao trabalho desenvolvido, algum tipo de denúncia, entre diversas hipóteses para tal 
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Assim, nesta monografia iremos discutir acerca dos direitos das crianças e dos 

adolescentes quando estão institucionalizadas e dos motivos que ocasionaram esta 

institucionalização, tecendo críticas às políticas públicas e sociais para as famílias 

brasileiras. A metodologia utilizada envolveu um estudo bibliográfico acerca do panorama 

histórico sobre o acolhimento institucional no Brasil, das políticas públicas e sociais para 

as famílias brasileiras, além de uma análise na legislação no que tange à proteção à 

infância e à adolescência, em especial à Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 2018), além da participação em eventos acadêmicos 

que discutiram a temática proposta.  

No que tange ao campo empírico, foram realizadas visitas em 5 Instituições de 

Acolhimento localizadas no Estado do Rio de Janeiro, onde foram feitas entrevistas 

semiestruturadas com as Assistentes Sociais destas instituições, com indagações acerca da 

infraestrutura, da rotina institucional, do quadro técnico e dos motivos que ocasionaram a 

institucionalização das crianças e dos adolescentes destes espaços. Buscamos responder, 

portanto, ao logo do desenvolvimento da pesquisa, as seguintes questões: os direitos das 

crianças e dos adolescentes estão sendo definitivamente garantidos nas instituições de 

acolhimento ou há a violação destes? Quais são os motivos que levaram as crianças e os 

adolescentes à institucionalização? As políticas sociais foram efetivas às crianças e 

adolescentes e suas famílias após e durante o processo de institucionalização?  

Destacamos as entrevistas que se constituíram como principal material para análise, 

pois permitiram um espaço de diálogo a partir de questões relevantes sobre a temática do 

estudo. Por ocasião das visitas, os sujeitos foram informados acerca dos objetivos, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

mesma. O respeito aos princípios da ética em pesquisa com seres humanos permeou todo o 

trabalho e foram expressos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em apenas 

uma instituição não foi utilizado o termo, por ter sido aprovado e vinculado à pesquisa de 

iniciação que já havia sido finalizada na ocasião desta visita. 

A relevância social desta proposta explicita-se em ampliar um olhar crítico sobre a 

institucionalização de crianças e adolescentes, bem como analisar as expressões da questão 

social que permeiam no âmbito do objeto da pesquisa. Portanto, esta monografia será 

                                                                                                                                                                                         
impedimento. Esses são dilemas comuns em diferentes tipos de pesquisa, inclusive os que são feitos em 

outros espaços e tais temores só são superados com o desenvolvimento de vínculos e de confiança mútua.  
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subdividida em dois capítulos, sendo o primeiro denominado “Panorama histórico das 

medidas de proteção à criança e ao adolescente”, e o segundo “Contextualizando o 

Acolhimento Institucional no Rio de Janeiro: apresentando uma perspectiva”. 

O primeiro capítulo constará com 3 tópicos, sendo eles, respectivamente 

denominados: “O que significa ser criança e adolescente?”; “As medidas de 

acolhimento para crianças e adolescentes: da filantropia ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente”; “O significado do acolhimento institucional após o Estatuto da Criança 

e do Adolescente”; “A legislação como forma de proteção: o que diz a Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente?”. 

O primeiro tópico deste capítulo aborda o significado de criança e adolescente para 

a sociedade, tanto por critérios biológicos quanto por sociais, para tanto, realizamos uma 

revisão bibliográfica em autores que discutem acerca da temática. Vale ressaltar que a 

apresentação destes significados não foi feita de forma muito extensa, pois trata-se de um 

vasto campo de estudos e pesquisas que poderiam desviar a atenção da temática principal 

do presente estudo.  

No segundo tópico foi realizado um panorama histórico sobre a institucionalização 

de crianças e adolescentes, desde o período colonial até os tempos contemporâneos, 

enfatizando as mudanças nas legislações e ações por parte do Estado nas questões 

relacionadas à vínculos familiares rompidos e a institucionalização de crianças e 

adolescentes. 

O terceiro tópico discute sobre como a legislação se operacionaliza no intuito de 

proteger às crianças e adolescentes e garantir seus direitos, em especial a Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2018). 

O segundo capítulo, abordará os dados da pesquisa de campo realizada, sendo 

subdivida nos seguintes tópicos; “Um olhar exploratório a partir de alguns dados 

estatísticos”, “O acolhimento institucional: os achados de uma pesquisa”, “Motivos 

que ocasionam a institucionalização de crianças e adolescentes”, “A garantia de 

direitos dos acolhidos nas instituições de acolhimento visitadas”. 

 O primeiro tópico apresenta alguns dados estatísticos sobre: a quantidade de 

crianças, adolescentes e adultos acolhidos no Brasil e suas idades; a quantidade de criança 

e adolescente acolhida no Estado do Rio de Janeiro e suas idades; os municípios com 

maior número de instituições de acolhimento no Estado do Rio de Janeiro; o número de 
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crianças e adolescentes acolhidas de acordo com a cor/raça/etnia e faixa etária no Estado 

do Rio de Janeiro; o tempo de acolhimento das crianças e adolescentes acolhidas no Estado 

do Rio de Janeiro; o motivo para o acolhimento de crianças e adolescentes no Estado do 

Rio de Janeiro; os motivos para o desligamento do acolhimento; o quantitativo de crianças, 

adolescentes e adultos acolhidos de acordo com a cor/raça/etnia no Brasil e no Estado do 

Rio de Janeiro; o quantitativo de crianças, adolescentes aptas para adoção de acordo com a 

idade e raça/cor/etnia no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil; perfil dos pretendentes a 

adoção que desejam adotar crianças e adolescentes de acordo com a cor/raça/etnia e faixa 

etária.   

O segundo tópico apresenta as características das instituições de acolhimento 

visitadas e dos acolhidos, dos números de técnicos recomendados pelas Orientações 

Técnicas para Serviços de Acolhimento (BRASIL, 2009), além de outras especificações. 

O terceiro tópico discute os resultados obtidos na pesquisa de campo, onde 

analisamos se os direitos dos acolhidos estão sendo definitivamente garantidos nos espaços 

de acolhimento, neste tópico não nos eximiremos de relacionar os dados obtidos com os 

referenciais bibliográficos, entendo a importância da articulação entre teoria e prática. 

Por fim, serão tecidas as considerações finais, entendendo que a ideia é a de que 

não aja um “ponto final” nas questões que foram aqui discutidas. Esta monografia, em 

realidade, deverá servir como ponto de partida para uma futura ampliação da discussão 

aqui proposta, entendendo que as expressões da questão social se encontram 

constantemente exponenciadas (NETTO, 2007) e que, por isso, devem ser cotidianamente 

estudas e aprofundadas em suas diferentes manifestações. 

 

2. PANORAMA HISTÓRICO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE.          

  

 2.1.  O QUE SIGNIFICA SER CRIANÇA E ADOLESCENTE? 

    

No Brasil, de acordo com o 2º art. do Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA 

(BRASIL, 2018), é denominada como criança qualquer pessoa que detém dos 0 aos 12 

anos de idade, e adolescente àquela que detém entre 12 aos 18 anos incompletos. Em casos 
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expressos em lei especial, é permitido a extensão da adolescência dos 18 aos 21 anos.4 

(Amin, 2014) De acordo com os critérios biológicos, Amin (2014) afirma que diversos 

estudos evidenciam que a formação plena do cérebro só se completa com o aproximar da 

vida adulta.  

Ariès (1981) afirma que na idade medieval não existia uma concepçção do que era 

ser criança, entretanto, estas não eram negligenciadas neste período histórico. Todavia, 

reconhecer a existência da infância não significava uma afeição à elas. Entretanto, não 

existia um entendimento das particularidades que compõem uma criança: “Por essa razão, 

assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de 

sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes.” 

Portanto, o autor afirma que no incío da concepção sobre o que era uma criança, havia um 

medo de que nos primeiros anos de vida esta viesse a falecer, por isso, nesta época, assim 

que o período de “alta mortalidade” passassse, as crianças eram confundidas com os 

adultos, muitas vezes desempenhando as mesmas funções.  (ARIÈS, 1981, p. 99-100) 

Entretanto, no século XIV houve a necessidade de expressar nos meios artísticos o 

que era ser criança, onde elas eram representadas por um traje especial, que as distinguia 

dos adultos. “Essa especialização do traje das crianças e, sobretudo dos meninos pequenos, 

numa sociedade em que as formas exteriores e o traje tinham uma importância muito 

grande, é uma prova da mudança ocorrida na atitude com relação às crianças (...)” (ARIÈS, 

1981, p. 100) 

O autor também expõe que neste período a criança caiu na graça de seus familares, 

onde eram extremamente paparicadas. “(...) a criança, por sua ingenuidade, gentileza e 

graça, se tornava uma fonte de distração e de relaxamento para o adulto, um sentimento 

que poderíamos chamar de ‘paparicação’”. (ARIÈS, 1981, P. 100) Entretanto, o autor 

aponta que logo após esse sentimento de “paparicação” foi repreendido por setores 

moralistas da sociedade. 

Esses moralistas haviam-se tornado sensíveis ao fenômeno outrora 

negligenciado da infância, mas recusavam-se a considerar as crianças 

                                                             
4 Isto pode ocorrer quando há a necessidade do maior de 18 anos terminar de cumprir uma medida 

socioeducativa iniciada na adolescência: “A tese proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) foi 

aprovada por unanimidade na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no último dia 13 de 

junho. Com o novo entendimento, foi incluído na Súmula 605 do STJ o seguinte enunciado: ‘A 

superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 

medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos’.” 

(BRASIL, 2018) 
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como brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de Deus 

que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse sentimento, 
por sua vez, passou para a vida familiar. (ARIÈS, 1981, p. 105) 

 

No século XVII, a concepção dominante na teologia e na pedagogia sobre a criança 

era a de que esta era um ser maligno e amedrontador, à vista disso, a criança era 

reconhecida como um ser demasiadamente corrompido5. Sendo assim, era rotineiro que os 

pais ou outros cuidadores impusessem limites severos a elas, como por exemplo, 

agredindo-as e/ou não demonstrando-as demasiado afeto; o intuito era de que elas 

aprendessem a ter limites e alcançassem a perfeição humana. Por conseguinte, as crianças 

eram reconhecidas como “pequenos adultos”, sendo estas “más”, ou inocentes em demasia. 

(BADINTER, 1985)  

A criança era considerada como um estorvo para com os adultos e seus cuidadores, 

Badinter (1985) elucida, neste viés, a prática corriqueira no século XVII de famílias pobres 

às mais ricas enviarem seus filhos às amas de leite: significado de prestígio social e 

distanciamento do “estorvo” a qual era considerado os cuidados aos membros infantis.  

Badinter (1985), elucida, portanto, indícios que ratificavam a insignificância da 

criança no século XVII, os mais evidentes eram: o desinteresse do médico, as 

enfermidades infantis eram tratadas como não operáveis pelos médicos, cabendo a mãe 

zelar pela saúde de seus filhos; a ausência na literatura, pois não era de interesse falar sobre 

as crianças, elas eram desprezadas e desinteressantes, em contraposição aos adultos.  

Não existia, na era pré-sociológica, uma noção de criança como um indivíduo 

biológico e psicologicamente distinto do adulto, com particularidades que o faz ser 

detentor de direitos específicos. (CUNHA, 2013) Esta concepção desagua numa ideia de 

que a infância é uma fase de transição, portanto passageira. 

Entretanto, para Max Weber, a criança é fruto da dominação patriarcal, dita como 

tradicional, “do pai de família, do chefe da parentela ou do soberano”. (WEBER, 1992 

apud CUNHA, 2013, p. 88) Em vista disso, de acordo com Cunha (2013), o 

comportamento da criança seria algo incompreensivo para os adultos, “pois não há nele um 

sentido explícito e objetivo de orientação em relação às ‘regras’ e ao comportamento dos 

outros”. (p. 88) 

                                                             
5 Santo Agostino acreditava que a criança nascia com uma “força do mal” por ainda contar o pecado original; 

portanto, ela deveria ser reprendida veemente para que este pecado não aflorasse. (BADINTER, 1985) 
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Já sobre a adolescência, Soares (2000) afirma que este conceito é ocidental e 

moderno, tendo o estudo sobre esta faixa etária surgido em meados do século XII pela 

medicina, com o objetivo de investigar os efeitos da puberdade. (ARAUJO, 2016) 

Segundo Soares (2000), a adolescência é marcada fortemente por conceitos de 

classe e gênero e por características psíquicas próprias, como "mal estar, confusão, 

hesitação, indefinição, irresponsabilidade, transgressão e impetuosidade” (SOARES, 2000, 

p. 155). Neste viés, a adolescência configura-se como o símbolo da passagem da infância 

para a fase adulta, ou seja, uma pessoa que não é nem considerada criança e nem adulto. 

Apesar das características do adolescente serem constituídas na perspectiva positivista, ou 

seja, imutáveis, a autora observa que estas se manifestam de maneira diferente em cada 

classe social: “(...) jovens pertencentes às classes populares, pelas próprias condições de 

vida, vivem mais a ausência da adolescência.” (SOARES, 2000, p. 155) 

Isto é, ser adolescente acaba por ser “permitido” apenas para àqueles de uma classe 

social mais abastada. Os pobres, quando apresentam estas características que “incomodam” 

são reprendidos, até mesmo pelos órgãos que deveriam protege-los, como será apresentado 

posteriormente. 

Sarmento (2007) afirma que entre os séculos XVII e XVIII, houve diversas 

mudanças na sociedade que constituíram o ideário contemporâneo sobre a infância, 

assumindo, portanto: “(...) um carácter distintivo e constituindo-se como reverenciadora de 

um grupo humano que não se caracteriza pela imperfeição, incompletude ou 

miniaturização do adulto, mas por uma fase própria do desenvolvimento humano.” 

(SARMENTO, 2007, p. 27 – 28) Essas mudanças elevaram a criança a um status de 

importância que não lhe era conferida nas primeiras concepções sobre a infância na 

sociedade.  

A mais emblemática situação contemporânea que modificou a concepção do poder 

público sobre a infância, foram as regras de Beijing6, adotadas pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 1985, “(...) das quais consideram que a infância e juventude é composta 

por indivíduos em condição peculiar de desenvolvimento e que devam ser protegidas de 

maneira integral por todos os órgãos de proteção.” (MPPR) Além da Convenção sobre os 

                                                             
6 As regras de Beijing foram adotadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas a partir da resolução 40/33 

em 29 de novembro de 1985, deu origem às regras mínimas das Nações Unidas para os direitos das crianças e 

dos adolescentes. (MPPR, s/d) 
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Direitos das Crianças em 1989, marco importante na luta pelos direitos da infância e da 

adolescência no mundo e no Brasil. Valente (2013, p. 31) afirma que:  

A Convenção sobre os Direitos da Criança, ocorreu em 1981 e foi 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Nesta Convenção houve a 

enunciação de vários direitos fundamentais às crianças e adolescentes 

(direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais). O Brasil 
assinou e ratificou a Convenção. 

 

Os movimentos voltados para os direitos das crianças e adolescente, ao final da 

década de 1980, procuraram se distender de uma concepção restrita sobre o que é ser 

criança e adolescente, considerando-os, neste momento, como indivíduos que devem ter 

seus direitos garantidos.  

O estatuto legal traz em seu bojo uma nova concepção de direitos que 

incide fortemente sobre conservadoras formas e conteúdo de conceber 
jurídica, institucional e socialmente crianças e adolescentes na sociedade 

brasileira. Sob esse ponto de vista, as lutas sociais em torno dos direitos 

da infância e da adolescência ofereceram caminhos novos para a 
constituição de uma imagem positiva em torno de ações destinadas a 

esses segmentos. (CARRANO; SPOSITO, 2003, p. 20) 

 

Deste modo, toda e qualquer criança e adolescente devem ter seus direitos 

garantidos como qualquer outro pertencente ao grupo humano (SARMENTO, 2007), 

entretanto, devem ser consideradas as peculiaridades e particularidades que as fazem ser 

diferentes, as quais devam ter concepções distintas nas leis específicas a este grupo etário. 

Entretanto, há uma oposição conservadora à estas conquistas, como se as crianças e 

adolescentes, na verdade, tivessem um “excesso de direitos” e poucos “deveres”. Há a 

concepção de que eles não necessitem de medidas protetivas específicas e excepcionais. 

(CARRANO; SPOSITO, 2003) 

O debate acerca das concepções dadas à juventude e à adolescência tem 
sua relevância primordial no fato de que, a partir de suas conceituações, 

serão retratadas e interpretadas suas formas de ser e estar no mundo, e, 

ainda, oferece parâmetros para a sociedade na organização, ou não, do 
cuidado a essas fases da vida, bem como influencia a maneira como são 

vistos os direitos e os deveres de adolescentes e jovens e quais são as 

ações sociais e políticas reivindicadas para atender a esses grupos 

populacionais. (LOPES; SILVA, 2009, p. 89) 

 

Brancher, Nascimento e Oliveira (2013) afirmam que para além das características 

biológicas, a sociedade permanece delimitando critérios para cada etapa da vida humana. 
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Podemos considerar, portanto, que as determinações sociais sobre a infância e à 

adolescência são socialmente construídas.  

A construção social da infância se concretiza pelo estabelecimento de 

valores morais e expectativas de conduta para ela. Podemos falar de uma 

invenção social da infância a partir do século XVIII, em que há uma 

fundação de um estatuto para essa faixa etária, assim como a invenção da 
adolescência no fim do século XIX (CORSARO, 2003 apud 

BRANCHER; NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2008, p. 9). 

 

Portanto, percebe-se que até os dias atuais o significado sobre a criança e o 

adolescente ainda é estigmatizado negativamente. Por mais que, atualmente, haja um 

avanço na literatura que abarca a questão da infância e da adolescência, percebe-se que 

ainda muitos atribuem à figura destes como sendo corrompidos, além de objetos de valor 

simbólico, cultural, econômico e político, e de necessitarem de constantes correções, 

monitoramento e avaliação, principalmente os pobres. O objetivo era condicionar e 

monitorar as famílias empobrecidas e negras a partir das normas higienistas: 

(...). Esse controle exercido junto às famílias, buscava disciplinar a 

prática anárquica da concepção e dos cuidados físicos dos filhos, (...), no 

caso dos pobres, prevenir perigosas consequências políticas da miséria e 
do pauperismo.” (COSTA, 2004, 51) 

 

Frequentemente vivenciamos nos diferentes espaços de atendimento às crianças e 

aos adolescentes uma visão simplificadora de que estes são como um “vir a ser”, sendo 

apenas uma condição passageira à vida adulta. Tal perspectiva precisa ser superada. 

Feito esse pequeno preâmbulo sobre o significado da criança e do adolescente, 

entendendo-se que, no entanto, esta concepção é muito mais ampla do que foi aqui 

apresentada, passaremos a tratar do acolhimento que é questão central deste estudo, 

reconhecendo que a concepção sobre infância e adolescência tem intrínseca relação com as 

medidas de proteção e repressão a estes.  

 

2.2.  AS MEDIDAS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

DA FILANTROPIA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  

    

Neste tópico iremos abordar as medidas de acolhimento às crianças/adolescentes do 

Brasil colonial até a promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 
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No Brasil, as medidas de proteção à infância começaram a ser pensadas logo após o 

final do período escravocrata, no momento em que era necessário refletir acerca da 

proteção às crianças nascidas livres e, neste momento histórico, libertas da condição de 

escravidão, onde se deu origem à distinção entre a proteção à infância pobre/negra e a 

infância burguesa. Um motivo eminente era o número de abandono de crianças escravas 

e/ou filhos de casamentos ilegítimos, como afirma Berger (2005, p. 2): 

(...). As relações sexuais entre senhores e escravas ou índias eram uma 

prática comum, mas considerada imoral e ilegítima, donde decorriam, 

também, grande número de filhos ilegítimos, contrariando a moral do 

casamento. Os filhos nascidos fora do casamento, com raras exceções 
eram fadados ao abandono. A pobreza também era causa de abandono. 

 

O intuito era o de condicionar as crianças e adolescentes a um padrão 

comportamental aliado aos bons costumes da época7 e, com isso, evitar a criminalidade 

que poderia crescer a partir de crianças e adolescentes sem educação e instrução 

semelhante aos demais cidadãos. Assim, as primeiras instituições de acolhimento nos 

moldes asilares, tinham uma perspectiva educacional, correcional e normativa a partir de 

um discurso educativo positivo.  (RIZZINI; RIZZINI, 2004) 

Rizzini e Rizzini (2004) expõe, neste viés, que o Brasil tem uma grande tradição na 

criação e manutenção de instituições de longa permanência, afirmando a sincronização 

destas com as estruturas educacionais, assistenciais e de controle populacional. “Os 

menores passam a ser alvo específico da intervenção formadora/reformadora do Estado e 

de outros setores da sociedade, como as instituições religiosas e filantrópicas.” (RIZZINI; 

RIZZINI, 2004, p. 22). As autoras afirmam, desta maneira, que o recolhimento de crianças 

e adolescentes às instituições de reclusão foi o primeiro modelo de acolhimento e 

                                                             
7 Costumes aliados à moral que, segundo Barroco (2010, p. 59-60): “(...) objetiva-se fundamentalmente: 1) 

como sistema normativo reprodutor dos costumes, em resposta a exigências de integração social, vinculando-
se ao indivíduo singular e à vida cotidiana; 2) como conexão entre motivações do indivíduo singular e 

exigências éticas humano-genéricas, vinculadas a diferentes formas de práxis, dentre elas a práxis política. 

(...) os valores morais surgem das necessidades históricas dos homens. Uma vez instituídos, passam a se 

estruturar como sistema normativo: conjunto de normas morais que visa à regulação do comportamento dos 

indivíduos, tendo por finalidade atender às necessidades de sobrevivência, de justiça, de defesa etc. da 

comunidade. As normas e valores também servem de orientação de valor, de parâmetros para os juízos de 

valor, que visam nortear a consciência moral dos indivíduos, compondo um código moral não escrito, cuja 

reprodução é realizada na vida cotidiana, pela repetição formadora do hábito e dos costumes. Essa forma 

primária de organização social da comunidade em torno de valores comuns e de regas de comportamentos dá 

origem à moral como costume (do latim mos, moris) ou conjunto de hábitos de conduta (mores). ” 
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assistência à infância no Brasil, que se refuncionalizaram para funcionar até os dias de hoje 

a partir de novas leis, porém não conseguindo perder sua essência violadora. 

A história da institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil tem 

repercussões importantes até os dias de hoje. A análise da documentação 

histórica sobre a assistência à infância dos séculos XIX e XX revela que 

as crianças nascidas em situação de pobreza e/ou em famílias com 
dificuldades de criarem seus filhos tinham um destino quase certo quando 

buscavam apoio do Estado: o de serem encaminhadas para instituições 

como se fossem órfãs ou abandonadas. (...) (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 
22) 

 

Berger (2005), afirma que no período colonial, entre 1500 até 1822, a estrutura 

político-econômica do Brasil advinha do vínculo com as normas portuguesas, “as leis e as 

ordens para as crianças vinham da metrópole e eram aplicadas através da burocracia, dos 

representantes da corte e da igreja católica.” (BERGER, 2005, p. 171) Neste viés, a 

educação do Brasil imperial era realizada prioritariamente pelos padres jesuítas, que 

tinham o objetivo de inserir as crianças e adolescentes na religião católica e prepará-las 

para o trabalho, com isto, a autora expõe que neste período foram fundadas as primeiras 

instituições de acolhimento para crianças indígenas, fomentadas pelos jesuítas. De acordo 

com a autora, esta situação levou o vice-rei, em 1726, a propor o recolhimento de esmolas 

como forma de prestar socorro às crianças e adolescentes e, consequentemente, a fomentar 

a institucionalização, nos moldes da reclusão, destas faixas etárias. 

Sendo assim, nesta época, houve a implantação das Casas de Expostos. Do mesmo 

modo que foram implantados os abrigos para meninas e meninos pobres e desvalidos entre 

os séculos XIV e XVII.  

As Casas de Expostos configuram-se como uma das primeiras formas de 

abrigamento de crianças que tinham sido rejeitadas pela família de origem. Segundo 

Marcílio (1999), a roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras que sobreviveu 

aos três regimes, sendo criada no regime colonial e extinta apenas na década de 1950. O 

autor aponta que o Brasil foi o último país a acabar com este sistema. 

O sistema da Roda dos Expostos, que teve sua origem na Idade Média, consistia em 

preservar a identidade da pessoa a qual estaria “abandonando” a criança, as quais eram em 

sua maioria crianças frutos de casamento ilegítimo e/ou filhos de escravos e pobres, 

portanto pode-se considerar que o abandono era naturalizado. A Roda era um mecanismo 

com o qual a pessoa depositava a criança em uma portinhola giratória virada para a rua e 
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que, após rodada, entregava-a para o interior da Casa de Expostos, preservando o 

anonimato de quem estava entregando-a. No Brasil, o sistema foi iniciado por iniciativa da 

Santa Casa de Misericórdia e extinto somente no período republicano.8 (RIZZINI; 

RIZZINI, 2004) 

 

Figura 1 - A Roda dos Expostos9 

 

Fonte: Sérgio Rocha (2018) 

 

Rizzini e Rizzini (2014, p. 23), elucidam como era o atendimento das crianças nas 

Santa Casa de Misericórdia, enfatizando a alta taxa de mortalidade nestes espaços: 

O atendimento a números tão elevados de bebês era possibilitado pelo 
sistema da criação externa por amas-de-leite, contratadas pela Santa Casa 

de cada cidade. A criação coletiva de crianças pequenas nas Casas de 

Expostos, em um período anterior às descobertas de Pasteur e da 
microbiologia, resultava em altíssimas taxas de mortalidade. A 

amamentação artificial era um risco sério para as crianças, obrigando as 

instituições a manterem em seu quadro de pessoal amas-de-leite, 
responsáveis pela amamentação de um grande número de lactentes. No 

Brasil, muitas escravas serviram nesta função, alugadas por seus 

proprietários.  

                                                             
8 É importante ressaltar que este sistema ainda existe na Europa, em especial na Polônia, sendo denominada 

como Janela da Vida, apesar da negativa da ONU. Fonte: https://www.dn.pt/sociedade/interior/onu-rejeita-

mas-europa-continua-a-ter-a-roda-dos-enjeitados-4844006.html. Acesso em: 07 jul. 2019 
9 Esta fotografia foi realizada durante uma aula peripatética em Braga-Portugal. 

https://www.dn.pt/sociedade/interior/onu-rejeita-mas-europa-continua-a-ter-a-roda-dos-enjeitados-4844006.html
https://www.dn.pt/sociedade/interior/onu-rejeita-mas-europa-continua-a-ter-a-roda-dos-enjeitados-4844006.html
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Entretanto, as Casas de Expostos tinham a função social de proteger as crianças de 

possíveis sofrimentos a qual poderiam estar à mercê caso fossem abandonadas na rua, 

como os ataques de animais. No Brasil, o sistema era restrito apenas aos grandes centros, 

não abrangendo as crianças de outras regiões mais interioranas e rurais. 

Ainda de acordo com Rizzini e Rizzini (2004), no século XX, se iniciou o processo 

de mudança da assistência à infância no Brasil e na ação do Estado, com a progressiva 

extinção das Casas de Expostos. As autoras afirmam que muitas destas casas surgiram no 

Brasil no mesmo período em que na Europa estavam sendo combatidas pelos higienistas e 

reformadores “(...) pela alta mortalidade e pela suspeita de fomentar o abandono de 

crianças.” (RIZZINI; RIZZINI, 2004. p. 23). Pois existia um interesse econômico e 

político de desenvolvimento e modernização. Portanto, estas foram substituídas por outras 

medidas de proteção no país após a Proclamação da República e, consequentemente, 

quando as medidas higienistas10, começaram a ser fomentadas no Brasil. 

As meninas pobres e desvalidas, contavam com a proteção das instituições de 

acolhimento femininas criadas por religiosos, em especial por membros da Igreja Católica. 

Rizzini e Rizzini (2004) afirmam que estas casas de acolhimento para órfãs são tão antigas 

quanto as Casas de Expostos no Brasil. As autoras também expõem que as casas de 

acolhimento do Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco e Maranhão surgiram no século 

XVIII e eram voltados a educação de órfãs pobres, tanto de ambos os pais, quanto de 

apenas o pai. As meninas acolhidas deviam, primordialmente, serem filhas de legítimo 

casamento para serem atendidas nestas instituições.  

A legitimidade indicava a necessidade de proteção do infortúnio a perda 

de seu protetor, o pai, que lhe poderia garantir no futuro o lugar social 
mais valorizado para a mulher: um bom casamento, através de uma 

educação condigna e do dote. O asilo substitui a tutela do pai, oferecendo 

os meios necessários para as futuras mães de família reproduzirem o seu 

lugar na sociedade, tais como, a educação para o lar, o enxoval de 
casamento e o dote. (...). (DIAS, 1989, p. 256 apud RIZZINI; RIZZINI, 

2004, p. 25-26) 

 

                                                             
10 Em meados do século XIX e início do século XX, chegava ao Brasil, mediante reapropriações e 

reinterpretações, um novo ideal, a exemplo da cultura grega, com a preocupação central na saúde. Suas 

propostas residiam na defesa da Saúde Pública, na Educação, e no ensino de novos hábitos. (...) preconizando 

normas e hábitos que colaborariam com o aprimoramento da saúde coletiva e individual, o “movimento 

higienista” era altamente heterogêneo sob o ponto de vista teórico (nos seus fundamentos biológicos e 

raciais) e ideológico (liberalismo e antiliberalismo). (JUNIOR, 2007, p. 5) 
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Em 1854, de acordo com o Berger (2002), houve o recolhimento de meninos que 

perambulavam pelas ruas a partir de um decreto imperial, dando origem ao primeiro asilo 

de meninos desvalidos, enquanto as meninas eram internadas na Santa Casa desde 1740. 

“No final do século XIX havia trinta asilos de órfãos, sete escolas industriais e de artífices 

e quatro escolas agrícolas, vinculando-se atenção à criança e ao trabalho subalterno.” 

(BERGER, 2002, 172). Portanto, os asilos infantis para meninas e meninos enfatizavam a 

dualidade de atendimento por gênero que ainda se reproduz. 

Berger (2002) expõe que após o rompimento da Corte com a Igreja Católica, os 

asilos infantis se expandiram com subsídios privados, como ocorre até os dias atuais. 

Entretanto, após a Proclamação da República, no final do século XIX, não houve uma 

mudança expressiva nas políticas asilares para crianças e adolescentes: “No período 

republicano a tônica centrou-se na identificação e no estudo das categorias necessitadas de 

proteção e reforma, visando ao melhor aparelhamento institucional capaz de 'salvar' a 

infância brasileira no século XX.” (BERGER, 2002, p. 28)  

Entretanto, neste período, foi instaurada a categoria de menor abandonado11, 

"definida tanto pela ausência dos pais quanto pela incapacidade da família de oferecer 

condições apropriadas de vida à sua prole". (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 29). Nesta época 

há o início da implementação de políticas públicas em atendimento ao menor. 

A primeira lei de proteção à infância no Brasil foi criada logo após o 1º Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância12, onde as discussões pautadas neste deram origem ao 

primeiro Juízo de Menores, em 1923. 

O Juízo de Menores era um órgão que tinha a perspectiva de proteger as crianças e 

adolescentes de qualquer situação que as traga risco social, em especial, da criminalidade e 

da pobreza. Segundo Saraiva (2018), as características da criança e adolescente que eram 

alvos das ações dos Juízos de Menores eram: “(...) ‘carente’, ‘abandonado’ ou ‘infrator’, 

                                                             
11 O conceito “menor” construído socialmente no século XX tratava a criança de forma preconceituosa e com 

distinção de classe social. Ao contrário, o ECA mostrou a infância sob o olhar digno e de respeito, a sua 

condição de pessoa, em situação peculiar de desenvolvimento. De objeto de direitos a criança passou a ser 

considerada sujeito de direitos. A mudança se traduziu também nas palavras: deixávamos de falar em 

‘carentes’, ‘infratores’, ‘abandonados’ e passávamos a falar de criança e adolescente, em situação de 

desproteção, ou adolescente autor de ato infracional. (GADOTTI, 2015, p. 16) 
12O CBPI tinha por objetivo tratar de todos os assuntos que direta ou indiretamente se refiram à criança, tanto 

no ponto de vista social, médico, pedagógico e higiênico, em geral, como particularmente em suas relações 

com a Família, a Sociedade e o Estado. A reunião revestia-se de um caráter simbólico, ao se realizar durante 

a Exposição do Centenário da Independência, que celebrava a nação brasileira como parte do mundo 

“civilizado”. (JUNIOR, 2002, p.1)  
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oriundo principalmente das famílias pobres e que fosse recolhido compulsoriamente nas 

ruas ou quando fosse conduzido pela família aos órgãos.” (p.21) 

Rizzini e Rizzini (2004, p. 29), afirmam que o Juízo de Menores era um órgão que 

centralizava o atendimento oficial ao menor e tinha funções elencadas em: “(...) vigilância, 

regulamentação e intervenção direta sobre esta parcela da população, mas é a internação de 

menores abandonados e delinquentes que atraiu a atenção da imprensa.” As autoras 

dissertam, também, que o Juízo de Menores, não obstante, tornou-se uma alternativa de 

educação para as crianças e adolescentes, com ênfase nos pobres e naqueles que viviam 

apenas sob os cuidados maternos.13  

Rizzini e Rizzini (2004, p. 29) expõem acerca do que se constituiu o Juízo de 

Menores e seus principais objetivos, no qual evidencia a criminalização da pobreza e a 

militarização da vida: 

O Juizado consolidou um modelo de classificação e intervenção sobre o 

menor, herdado da ação policial, que, através das delegacias, identificava, 
encaminhava, transferia e desligava das instituições aqueles designados 

como menores (VIANNA, 1999 apud RIZZINI; RIZZINI, 2004). Os 

juizados vieram a estruturar, ampliar e aprimorar o modelo, construindo e 
reformando estabelecimentos de internação. A instalação de colônias 

correcionais para adultos e menores, no início do século, é posteriormente 

seguida por ações que tentam abortar o ranço policialesco entranhado na 

assistência, levando à criação de escolas de reforma especiais para 
menores. A escola de reforma é uma invenção deste período, 

possivelmente inspirada nas novas tendências da justiça de menores dos 

países ocidentais. Fundamentadas pelas ideias de recuperação do 
chamado menor delinquente, tais instituições passam a integrar as 

políticas de segurança e assistência dos Estados Nacionais. 

 

As autoras afirmam, contudo, que este sistema se saturou em poucos anos, por não 

conseguir responder a todas as demandas impostas, pois não existia uma política pública 

efetiva às crianças e aos adolescentes: era apenas o recolhimento. “Os juízes não 

conseguiam internar todos os casos que chegavam às suas mãos, a despeito de não 

recusarem a internação de crianças retiradas das ruas.” (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 30). 

Entretanto, as autoras elucidam que seu modelo de atuação se manteria até a década de 

1980. 

                                                             
13 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afirma que, de acordo com o Censo 2015, 4.869.363 

crianças e adolescentes não possuem o nome do pai na certidão de nascimento, correspondendo a 7% da 

população, 3.853.972 destes são menores de 18 anos. (TJRJ- CONJUR, 2019) 
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Concomitantemente a criação do Juízo de Menores, o primeiro Código dos 

Menores foi promulgado em 1927 e redigido em 197914, ainda na ditadura militar, tendo 

como prerrogativa a proteção e correção dos menores, incentivando, portanto, medidas de 

internação com vista a um possível afastamento das ruas e de outras situações de risco 

social, como afirma o art. 9º do Código dos Menores de 1927. Já o art. 55 delimitei-a como 

deve operacionalizar a assistência e proteção aos chamados menores: 

Art. 55. A autoridade, a quem incumbir a assistencia e protecção aos 
menores, ordenará a apprehensão daqulles de que houver noticia, ou lhe 

forem presetnes, como abandonados os depositará em logar conveniente, 

o providenciará sobre sua guarda, educação e vigilancia, podendo, 

conforme, a idade, instrucção, profissão, saude, abandono ou perversão 
do menor e a situação social, moral e economica dos paes ou tutor, ou 

pessoa encarregada de sua guarda, adoptar uma das seguintes decisões. a) 

entregal-o aos paes ou tutor ou pessoa encarregada de sua guarda, sem 
condição alguma ou sob as condições qe julgar uteis á saude, segurança e 

moralidade do menor;; b) entregal-o a pessoa idonea, ou internal-o em 

hospital, asylo, instituto de educação, officina escola do preservação ou 

de reforma; c) ordenar as medidas convenientes aos que necessitem de 
tratamento especial, por soffrerem de qualquer doença physica ou mental; 

d) decretar a suspensão ou a perda do patrio poder ou a destituição da 

tutela; e) regular de maneira differente das estabelecidas nos dispositivos 
deste artigo a situação do menor, si houver para isso motivo grave, e fôr 

do interesse do menor. (BRASIL, 1927) 

 

Saraiva (2018) afirma que o Código de Menores de 1979 é resultado de uma cultura 

conservadora que não tinha preocupação em compreender as expressões da questão social 

que estavam assolando as famílias das crianças e adolescentes. Pelo contrário, assim como 

o Código dos Menores de 1927, este também culpabilizava a família e o menor pela 

situação de pobreza15 com o qual se encontrava, utilizando da institucionalização como 

forma de controle desses “marginais”. 

Quando analisamos o código, em especial, os aspectos que 

caracterizamos “menores” em situação irregular, conseguimos mensurar 

o conservadorismo do poder público e a continuidade de um processo de 

culpabilização das famílias. Isso porque o “menor” em situação irregular 
era aquele que fosse privado de condições essenciais à sua subsistência 

                                                             
14 É importante ressaltar que os “menores”, no bojo do Código de Menores em 1979, eram educados a partir 

de uma perspectiva militarista, coadunando com a Ditadura Militar instaurada no país. 
15 Os menores na perspectiva do Código de Menores de 1979, passaram, segundo Lehfeld e Silva (2015, p. 

10) a: “ser autores de infração penal, irregulares, objetos de direitos. O Código de Menores tratava o conflito 

instaurado, ou seja, a irregularidade da criança e adolescente, sem visar a prevenção, sendo um instrumento 

de controle social da infância e adolescência pelo Estado, com a ideia de vigilância deles, como também das 

Instituições Públicas e Privadas de ‘tratamento’ de ‘jovens irregulares’. (...)” 
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(saúde e instrução obrigatória são um exemplo). Tudo isso, aliado a 

ausência e responsabilidade dos pais ou responsáveis desse “menor”. 
Nesse sentido, o novo código reafirma sua despreocupação com as 

limitações econômicas do grupo familiar, sua desconexão com a 

realidade social brasileira, reafirma seu interesse em atender as 

necessidades do projeto capitalista e se conforma enquanto mecanismo de 
oferta de soluções paliativas e violenta à população pobre. Dito de outra 

maneira, o Estado continuava a atuar de forma truculenta sobre o 

segmento que poderia questionar e se organizar contra essa ordem social 
desigual, onde a pobreza, a violência, a ausência de direitos e a 

dificuldade da população em acessar os serviços públicos ofertados pelo 

Estado imperam. (BRASIL, 1979 apud SARAIVA, 2018, p. 37) 

 

A autora também afirma que, no momento de promulgação destes códigos, a 

política de proteção à infância envolvia uma mistura entre ações filantrópicas da igreja 

católica e o que era efetivamente direito das crianças e adolescentes. Até o tal momento, a 

intenção de protegê-las tinha como perspectiva “(...) educar desde a infância para que os 

cidadãos estivessem aptos a se comportarem socialmente e para que internalizassem a ética 

do trabalho.” (BARRISON, 1997, p. 108 apud SARAIVA, 2018, p. 19) 

Neste viés, a autora também expõe que as famílias acabavam sendo penalizadas 

quando seus filhos eram institucionalizados. Nesta época, havia destituições do poder 

familiar arbitrárias e não necessárias, rompendo vãmente com o vínculo da criança e/ou do 

adolescente com suas famílias, entretanto estas práticas ainda permanecem, porém, 

adotando outras estratégias com a utilização da parceira com o Ministério Público e o 

Conselho Tutelar. 

No caso de ações direcionadas às crianças e adolescentes tudo corria com 

total descaso, não somente pela não preservação dos vínculos familiares 

entre os seus responsáveis, mas também sem qualquer perspectiva de 
compreender esse segmento enquanto passível de acesso aos direitos. 

Mas, para essas ações se concretizarem, era fundamental adotar uma série 

de medidas que justificassem a ação desse Estado. Dentre elas podemos 
ressaltar o ataque às famílias dessas crianças por meio da suspensão do 

poder familiar (anteriormente denominado de “pátrio poder”) que é 

caraterizado por um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no 

tocante a pessoa e aos bens dos filhos menores; ou a destituição dos pais 
de seus deveres em relação aos filhos que ocorre quando os direitos das 

crianças e adolescentes são desrespeitados ou interrompidos por alguma 

razão (CNJ, 2015; RIZZINI, 2004 apud SARAIVA, 2018, p. 20-21) 

  

 No Governo ditatorial de Getúlio Vargas, em 1941, foi criado o Serviço de 

Assistência a Menores - SAM, que era o órgão que cuidava das medidas de repressão 

contra as diligências dos menores. Nesta mesma época, houve a criação da Legião 
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Brasileira de Assistência – LBA, órgão criado com o intuito de prestar assistência aos mais 

pobres, focalizando nas medidas clientelista e assistencialistas, e, também, o qual manteve 

convênio com o Juízo de Menores (ALTOÉ, 2008). “A lógica de funcionamento do SAM 

era de abrigar um grande quantitativo de crianças em grandes unidades sem espaço para 

individualidades.” É importante considerar que a perda da individualidade é condicionante 

para que ocorra a adoção de crianças/adolescentes por outras famílias. (SARAIVA, 2018, 

p. 22) 

Segundo Saraiva (2018), um dos objetivos do SAM era o de identificar a causa que 

levou a criança a ser abrigada. Assim como afirmado anteriormente, a família era 

culpabilizada pelos motivos que levaram à criança e o adolescente ao acolhimento no 

SAM, “(...) como autores que produziam os problemas e as carências desse segmento.” (p. 

23). Rizzini e Rizzini (2004) afirmam que não só os meninos desvalidos eram destinados 

ao SAM, mas também os “falsos desvalidos” aqueles advindos de famílias com recursos e 

que eram internados nas melhores unidades do país. O acolhimento se configurava como 

penalização para a infância e adolescência que não se adequava às normativas sociais. 

O SAM dispunha de 33 educandários, todos somente destinados ao sexo masculino 

e apenas 4 governamentais, enquanto outros se constituíam como serviços da entidade 

privada sem algum vínculo contratual com o Serviço, funcionando de maneira irregular. 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004) 

Em termos rudes, a realidade é que o SAM entrega mais de uma dezena 
de milhar de menores por ano a terceiros, para que cuidem de sua vida e 

educação, sem a mínima garantia jurídica de que lhes seja dispensado um 

trato razoavelmente humano (NOGUEIRA FILHO, 1956, p. 264 apud 
RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 34) 

 

Contudo Rizzini e Rizzini (2004) expõem que os meninos advindos do SAM eram 

temidos pela população, pelo fato da instituição ser comparada a uma fábrica de 

criminosos: “No imaginário popular, o SAM caba por se transformar em uma instituição 

para prisão de menores transviados e em uma escola do crime.” (p. 34) 

A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), criada em 1964 e 

engendrada na Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), é um órgão que 

surgiu com o intuito de contrapor a lógica de confinamento do SAM e garantir direitos aos 

menores, com o intuito de educá-los e, consequentemente, promover um aspecto de 

segurança aos acolhidos. Entretanto, o legado deixado pelo SAM ainda permanecia nos 
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aspectos institucionais da FUNABEM. Não obstante, apesar da tentativa de distanciamento 

do SAM, a FUNABEM não mudou completamente seus aspectos principais na garantia 

dos direitos das crianças e dos adolescentes institucionalizadas. (RIZZINI; RIZZINI, 2004) 

A FUNABEM herdou de 13 institutos do SAM, uma rede privada, além de 46 

outros estabelecimentos, e constituiu-se como Fundação Estadual para o Bem-Estar do 

Menor (FEBEM) nos diversos estados (SARAIVA, 2018). A autora afirma que estas 

unidades “(...) se revelavam lugares de tortura e espancamentos, nos mo ldes dos 

esconderijos militares, onde subversivos eram torturados.” (SARAIVA, 2018, p. 32)  

Para além do quantitativo de unidades era fundamental enfrentar a prática 

recorrente de internamento e maus-tratos implementados pelo SAM, a 
qual era fomentada pelos antigos Juizados de Menores e estimulada pelos 

pais desejosos de verem livres da obrigação de criar seus filhos. 

(SARAIVA, 2018, p. 28) 

 

Altoé (2008) expõe que estas instituições eram descritas como “modelares” por 

fornecerem um atendimento ao menor fundamentado em: “(...) rígidos métodos 

disciplinares e em procedimentos de inculcação pedagógica marcados por mecanismo 

coercitivos.” (p. 10) 

De acordo com Passone e Perez (2010, p. 650), até os anos 1990 era praticamente 

inexistente um efetivo sistema de proteção social destinado às crianças e aos adolescentes, 

por causa da insuficiência de se fazer os atendimentos e por ocasião do “(...) abismo 

sociocultural e econômico existente na sociedade ou mesmo do gradil reconhecimento dos 

direitos civis, políticos e sociais”. 

Entretanto, de acordo com os autores anteriormente citados, entre os anos 1930 e 

1980 ocorreu a “introdução, expansão e consolidação jurídico-institucional dos 

mecanismos de garantia e proteção sociais” (PASSONE; PEREZ, 2010, loc. cit.), tais 

como a previdência, saúde e educação. 

O notório é que, no século XX, os três momentos mais significativos de 
transformação institucional e de produção legal estivera, associados às 

três profundas alterações estruturais que envolveram o Estado brasileiro, 

a saber: o Estado Novo, caracterizado pelo autoritarismo populista de 
Getúlio Vargas (1930 a 1945); a ditadura militar e o retrocesso dos 

precários direitos políticos e civis, (1964 a 1985), e o período de 

redemocratização, a partir de 1985 (Carvalho, 2004; Nepp, 1991), 
colimando na Constituição de 1988 e no reconhecimento dos direitos 

constitutivos de cidadania para todos os brasileiros. (PASSONE; PEREZ, 

2010, loc. cit.) 
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Após a queda do Código de Menores de 1979, houve a necessidade de se reavaliar 

as políticas públicas para as crianças e adolescentes e a forma como estas eram 

consideradas constitucionalmente.  

Em 1980 há um novo modo de se pensar as medidas de proteção especial às 

crianças e aos adolescentes e, consequentemente, a institucionalização destas, por ocasião 

da redemocratização e do advento do art. 227 da Constituição brasileira de 1988 (BRASIL, 

1988), que dispunha sobre seus direitos. (VALENTE, 2013). Neste momento, houve a 

perspectiva de se pensar alternativas ao acolhimento dos ainda denominados menores.  

Saraiva (2018) afirma que este processo, no Brasil, foi resultado de lutas dos 

movimentos sociais, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR)16, em decorrência dos avanços e retrocessos em relação às medidas de 

proteção de crianças e adolescentes no Brasil. A Convenção Nacional dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes, a qual ocorre de 3 em 3 anos através do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança (CONANDA)17, foi o grande divisor de águas referente às medidas 

protetivas às crianças e adolescentes no Brasil.  

Em 1990 é instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2018), em 

um cenário pós promulgação da Constituição Federal de 1988. O intuito do Estatuto é de 

mudar as perspectivas como as crianças e os adolescentes eram vistas pela sociedade e, 

consequentemente, pelos entes políticos. A lógica era a de se afastar consideravelmente do 

tom policialesco que o Código de Menores detinha a respeito destes.  

Santos (2015, P. 72), delimita os eixos estruturantes do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do ECA (BRASIL, 2018), enfatizando, 

                                                             
16 De acordo com Souza (2013) o Movimento lutava pela garantia de direitos das crianças e adolescentes, em 

especial os que estavam em situação de rua. Este movimento foi importantíssimo na luta pelos direitos deste 

segmento etário, originando, através disto, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
17 “Criado em 1991 pela Lei nº 8.242, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda) foi previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como o principal órgão do sistema de 

garantia de direitos. Por meio da gestão compartilhada, governo e sociedade civil definem, no âmbito do 

Conselho, as diretrizes para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes.” (CONANDA, s/d) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm
https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/conteudos-estaticos/regimento-interno
https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/conteudos-estaticos/regimento-interno
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desta forma, a importância da articulação de toda rede de proteção18 para uma efetiva 

garantia dos direitos: 

Existem basicamente três eixos estratégicos nos quais estão distribuídos o 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: 1º - eixo de 

Promoção de Direitos, responsável pela implementação dos direitos da 

criança e do adolescente, no qual se encontram os serviços 
governamentais e não governamentais (ex: Poder Executivo); 2º - eixo de 

Defesa com atribuição pela responsabilização e reposição dos direitos 

violados previsto na legislação vigente (ECA), representados pelas 
Defensorias Públicas, Ministério Público, Varas da Infância e Juventude, 

Advocacia, Polícia Civil e Militar, Conselho Tutelar e outros; 3º- eixo de 

Controle Social, que busca o acompanhamento e avaliação das ações de 

promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente através da 
articulação e organização da sociedade civil e Conselhos de Direitos da 

criança e do adolescente. Mas, acrescente-se também outro eixo central e 

norteador, ou seja: a Articulação em Rede. 

 

Rizzini et. al. (2006) afirma que a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), consolidada em 2004, foi fundamental para fomentar a formação das redes de 

proteção. Além disso, a PNAS alçou a execução da política na matriacilidade na família e 

na territorialidade, ou seja, “(...) centrando a política de assistência social nas necessidades 

do grupo familiar e na convivência comunitária, obriga seus agentes a se voltarem para o 

conhecimento e o fortalecimento de suas redes sociais” (RIZZINI et. al., 2006, p. 

114).Portanto, é de extrema importância, segundo a autora, a atuação dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) elencados na proteção básica, de acordo com a 

PNAS, e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e, ainda, 

o fortalecimento e a intersetorialidade dos serviços públicos territoriais, como escolas, 

serviços de saúde, entre outros. “O trabalho em rede não visa somente à otimização dos 

esforços, mas à valorização do contexto de vida do sujeito, priorizando o atendimento 

pelas instituições e pessoas inseridas no seu meio social” (RIZZINI et al., 2006, loc. cit.). 

Neste viés, pode-se afirmar que a Constituição de 1988 é considerada como um 

marco na construção democrática do Brasil, retratando, proporcionalmente, mudanças 

significativas no cenário político-social brasileiro. (VALENTE, 2013, p. 25) 

                                                             
18 “Na tentativa de superar a fragmentação dos saberes e das políticas e para atender os cidadãos de forma 

integrada em suas necessidades, as redes são uma alternativa de articular os atores envolvidos na busca de um 

objetivo comum. Por se tratar de um assunto de grande importância no contexto das políticas públicas e 

governamentais e também para este trabalho, trazemos a rede como uma maneira de potencializar as ações 

dos atores envolvidos para o alcance de determinado objetivo.” (BORGES; MARINHO; SILVA, 2013, p. 

10) 
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Na constituição de 1988 está fixado um desenho imaginário de país com 

relação ao qual a construção de vínculos e operadores de adesão se 
apresenta como fundamental (LESSA, 2008, p.17 apud VALENTE, 

2013, p. 26) Em outras palavras, torna-se imprescindível o entendimento 

desse caráter dirigente para uma participação efetiva e consciente na 

necessária construção democrática brasileira: a Constituição é como uma 
luz maior que emana e repercute em toda a legislação infraconstitucional, 

bem como em instrumentos como planos e diretrizes de governo. Dessa 

forma, qualquer instrumento legal deve seguir os seus fundamentos e 
princípios, e ações presentes e futuras devem representar essa direção 

coletiva, num processo de organização de um país que se rege por um 

sistema de direitos (VALENTE, 2013, p. 26). 

 

Isto posto, Passone e Perez (2010) alegam que, paralelamente a estas mudanças e 

feitos no Brasil, acabou por se constituir no país “uma noção particular de infância e 

adolescência que protela políticas sociais de atendimento à criança e ao adolescente como 

direitos de cidadania até a década de 1980” (p. 650). Entende-se, dessa forma, que as 

crianças e os adolescentes devem ser, de maneira prioritária, amparados por políticas que 

garantam sua proteção e seus direitos, incluindo suas famílias, que devem ser, também, 

assistidas pelo sistema de garantia de direitos; não há proteção à infância sem pensar em 

proteção à família. 

 

2.3.  O SIGNIFICADO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL APÓS O 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 Existem diversos modelos de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes que se encontram impossibilitados de se viverem junto às famílias de origem 

ou extensa19, como os abrigos institucionais20, as casas lares ou na modalidade família 

acolhedora (BRASIL, 2009). Apesar da diferença, tanto em termos estruturais quanto em 

relação à infraestrutura, equipe técnica e do número de crianças e adolescentes inseridas 

nestas casas, o objetivo permanece o mesmo: promover a garantia de direitos das crianças 

e adolescentes quanto estes se encontram violados junto a família, seja ela de qual estrutura 

for. 

                                                             
19 Familiares próximos à criança e/ou adolescente, como avós, tios e primos. 
20 Entretanto, o termo “abrigo” foi substituído por “acolhimento institucional” com a Lei nº 12.010 de 2009. 

O intuito é de não classificar as entidades de acolhimento como lugares depositórios de crianças, mas sim, 

como instituições acolhedoras, preservando as especificidades dos acolhidos (MPPE, 2016). 
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Conforme as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2009) do extinto Ministério do Desenvolvimento Social21, os 

abrigos institucionais, os quais irão pautar este estudo, devem:  

(...) ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na 
comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e 

condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. 

Deve ofertar atendimento personalizado e em pequenos grupos e 

favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes 
atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local (p. 63). 

 

 Já a Casas-Lares apesar de ter um objetivo semelhante aos abrigos institucionais, 

se diferenciam por conter um cuidado/educador que reside no mesmo lar que as 

crianças/adolescentes, entretanto, em uma residência não sua. Já o Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora, se configura na família cadastrada nos serviços de proteção e 

previamente capacitadas, na qual presta acolhimento a criança ou adolescente em sua 

própria residência.  

Rizzini et. al. (2006) delimita sobre o que é o acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes em situação de violação de direitos22 junto à família: 

O atendimento institucional, nos moldes aqui delineados, ou seja, com 
uma postura de acolhimento à criança, deve cumprir a função de ser um 

suporte de caráter excepcional e provisório, com o firme propósito de 

reinserção familiar. Ele constitui uma medida de proteção para os casos 
em que há violação dos direitos da criança e/ou do adolescente e se avalia 

a necessidade de afastamento da família. No Brasil, a avaliação da 

necessidade de suspensão da guarda ainda é calcada em interpretações do 
que está preconizado pelo Estatuto, dando margem a equívocos por vezes 

irreparáveis na relação de vínculo das crianças e/ou adolescentes com 

suas famílias, muitas vezes extrapola sua função inicial e mantém o 

acolhimento por tempo demasiadamente longo. Isso é exatamente o que 
precisa ser evitado (p. 89). 

 

Portanto, as instituições de acolhimento, na atualidade, se inserem como locais 

onde as crianças e adolescentes possam ter condições de viver bem, assim como exposto 

no art. 3º do ECA (BRASIL, 2018)23. O objetivo é o de que estes permaneçam 

                                                             
21 Extinto em 1º de janeiro de 2019. 
22 Abandono, negligência, conflitos familiares, convivência com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e 

outras drogas, além de todas as formas de violência (física, sexual e psicológica), (...) (BRASIL, 2013). 
23 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
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temporariamente nestes espaços, para que, por fim, possa ocorrer a reinserção à família de 

origem ou que os acolhidos possam ser inseridos em uma família substituta, como exposto 

no art. 33 do ECA (BRASIL, 2018).  

Para a efetiva inserção da criança e do adolescente em instituições de acolhimento, 

é necessário, de acordo com RIZZINI et. al. (2006, p. 98), os seguintes procedimentos: 

Denúncia; Notificação aos órgãos de garantia de direitos disponíveis no 

nível local (Conselhos Tutelares, Varas da Infância e da Juventude, 

Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, serviços de triagem 
municiais e estaduais; Procedimentos padronizados (formulários, estudos 

de casos, pesquisa de dados sobre os atendidos etc.); Recebimento da 

criança ou adolescente vitimizado, com atendimento direcionado à 
demanda apresentada (casos de violência física, sexual, negligência, 

situação de rua etc.); Trabalho específico com as famílias (busca da 

família, encaminhamentos, reuniões e tentativa de reintegração na família 

de origem ou extensa; Grupo de pais,; Estímulo à independência ou 
autonomia nos casos de adolescentes em que a reinserção familiar não é 

possível ou a medida mais indicada (inserção em programas de geração 

de renda, cursos profissionalizantes, entre outros). Em alguns casos, são 
jovens mães que desejam ter suas próprias residências ou adolescentes 

em vias de completar os 18 anos que não possuem vínculos familiares). 

 

Caso a criança ou adolescente peça sua institucionalização por ocasião de uma 

situação de emergência a instituição poderá abriga-lo, desde que até o segundo dia útil 

comunique a autoridade competente. A instituição deve deixar claro o objetivo de 

promover a reinserção familiar da criança ou adolescente, seja com seu pai ou mãe ou com 

a família estendida, apenas quando é impossível esta reinserção que entrará o processo de 

destituição do poder familiar de origem para que a criança/adolescente possa entrar em 

processo de adoção. 

Ainda de acordo com as já mencionadas Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2009) o acolhimento institucional 

não deve significar privação da liberdade, mas sim, deve auxiliar no desenvolvimento 

comunitários dos acolhidos, preservando seus vínculos com a comunidade local: 

Nesse sentido, o serviço de acolhimento, em parceria com a rede local e a 

comunidade, deverá empreender esforços para favorecer a construção de 

vínculos significativos entre crianças, adolescentes e comunidade. Para 
evitar prejuízo ao convívio com a comunidade, espaços públicos e 

instituições, os serviços de acolhimento não deverão concentrar em suas 

dependências equipamentos destinados à oferta de serviços de outra 

                                                                                                                                                                                         
oportunidade e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade. (BRASIL, 2018) 
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natureza, como, por exemplo, de atendimento médico, odontológico, 

educação infantil (“creche”), etc. Do mesmo modo, não deverão 
concentrar espaços de lazer geralmente não disponibilizados em unidades 

residenciais, como quadras poliesportivas, etc. (p. 51) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca quais são os objetivos e diretrizes de 

um acolhimento institucional elucidadas no art. 92 da referida lei: 

 Art. 92.  As entidades que desenvolvam programas de acolhimento 

familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: I - 

preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; 
II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa; III - atendimento 

personalizado e em pequenos grupos; IV - desenvolvimento de atividades 
em regime de coeducação; V - não desmembramento de grupos de 

irmãos; VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras 

entidades de crianças e adolescentes abrigados; VII - participação na vida 

da comunidade local; VIII - preparação gradativa para o desligamento; IX 
- participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

(BRASIL, 2018) 

 

Entretanto, o que se observa é que o caráter transitório da institucionalização da 

criança/adolescente, previsto no art. 19, parágrafo 2º do ECA (BRASIL, 2018), por vezes 

não se concretiza, como se observa a partir dos dados da tabela 2. A não reinserção dessa 

criança/adolescente em sua família de origem e a dificuldade de se conseguir uma família 

substituta (é notável uma preferência maior em crianças de 0 a 3 anos, brancas, meninas e 

sem irmãos, assim como exposto pela tabela 7 e 8) leva a permanência destas em 

instituições de acolhimento até sua vida adulta, assim como apresenta os dados da tabela 1 

e 2. 

De acordo com Valente (2013), o principal eixo da atual proposta de instituições de 

acolhimento no Brasil na atualidade está fincado nos princípios da seguridade social e, 

portanto, no próprio ECA (2018), sendo que esta prescreve a criação da estrutura de rede 

de proteção social às crianças e adolescentes com os direitos violados, assim como exposto 

anteriormente por Santos (2015) e Rizzini, et. al. (2013). 
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2.4. A LEGISLAÇÃO COMO FORMA DE PROTEÇÃO: O QUE DIZ A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE?  

      

O conteúdo sobre o qual pauta a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) 

sobre os direitos das crianças e dos adolescentes foi fruto de um amplo debate acerca das 

medidas de proteção destinadas a elas. Constituindo, por conseguinte, na promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o qual afirma o caráter do acolhimento 

institucional em ser uma proteção de alta complexidade que só deve ocorrer quando os 

direitos de uma criança e/ou adolescente encontra-se violado em decorrência da 

convivência com a família de origem, adotiva ou extensa.  (VALENTE, 2013) 

A intensão neste capítulo não é de esgotar a discussão acerca das normativas que 

regem a proteção às crianças e aos adolescentes, mas sim de elencar alguns pontos 

principais no que diz respeito às medidas de proteção previstas na Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) e no ECA (BRASIL, 2018). 

A proteção integral à criança e adolescente está fincada no art. 22724 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que elucida as entidades que devem 

promover o direito a elas, priorizando a família como primeiro ente que deva zelar pela 

promoção destes direitos, a sociedade, em segundo lugar, e por último o Estado. 

 É observado que há um tom de "culpabilização" da família, onde o Estado só 

deve intervir quando esta falhar como principal garantidor de direitos às crianças e 

                                                             
24 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, 

admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 

seguintes preceito: I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 

materno-infantil; II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do 

jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 

acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de 

discriminação.   

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação 

de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: I - idade mínima de quatorze anos para 

admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; II - garantia de direitos previdenciários e 

trabalhistas; III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; IV - garantia de pleno e 

formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 

profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; (BRASIL, 1988) 
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adolescentes em sua guarda. Entendemos a importância da ordem das palavras como 

forma de ratificar níveis de prioridade, nos levando a compreender que, sendo essa o 

primeiro órgão posto na constituição para cumprir os deveres lá definidos, a família tem 

a obrigação em primeira instância. Portanto, quando há alguma “falha” da família cabe à 

sociedade e, por último, o governo prover a subsistência. Porém, na visão do Serviço 

Social, entendemos que é praticamente impossível a família ter a capacidade de prover o 

bem-estar de seus membros quando o Estado não concede subsistência suficiente para 

que isto ocorra.  

 O art. 227 discorre sobre como será realizada a proteção integral à criança e ao 

adolescente, operacionalizada por meio de tanto da participação em atividades de entidades 

não governamentais quanto da promulgação de políticas específicas a infância e a 

adolescência. O artigo ainda elucida a importância de manter a criança e o adolescente 

longe de "toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão", além de tecer algumas considerações acerca da legalidade do trabalho 

adolescente. O inciso V25 discorre acerca do princípio da brevidade e da excepcionalidade 

das medidas de privação de liberdade, entendendo que a criança e o adolescente são 

pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, como exposto anteriormente. É 

necessário, portanto, que qualquer aplicação de medidas de acolhimento a eles deva ser 

excepcional e breve, o que por muitas vezes não ocorre.  

O Art. 1926, inserido no Capítulo III do ECA (BRASIL, 2018), afirma que é direito 

da criança e do adolescente ser criadas e se desenvolverem no seio familiar de origem e, 

caso isto não seja possível, em família substituta. Entretanto, caso a criança/adolescente 

esteja acolhida, é obrigação que a instituição de acolhimento garanta a convivência 

familiar e comunitária destas e, consequentemente, seu desenvolvimento integral. 

Quando a criança e/ou adolescente está sob institucionalização, a guarda por estes 

acaba por ser competência do poder público, assim como afirma o Art. 34 do ECA 

(BRASIL, 2018), inserido na Subseção II. O artigo afirma que o poder público tem a 

obrigação de estimular sob a forma de assistência jurídica, incentivos fiscais e outros 

                                                             
25 Art. 227. V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; (BRASIL, 

1988) 
26 Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 

garanta seu desenvolvimento integral. (BRASIL, 2018) 
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subsídios para a criança e adolescente afastada do convívio familiar e inserida no 

acolhimento institucional.27 Entretanto, caso a criança esteja inserida em programa de 

acolhimento familiar, a guarda será transferida à família acolhedora.28 

O Art. 9829 do ECA (BRASIL, 2018) afirma que as medidas de proteção são 

aplicáveis sempre que qualquer direito defendido pelo Estatuto estiver sobre ameaça ou 

violado pela “ação ou omissão da sociedade, do Estado, dos pais ou responsáveis e em 

razão da própria conduta da criança e/ou do adolescente.”   

Verificado qualquer direito violado quanto à criança ou ao adolescente, a 

autoridade competente poderá determinar as seguintes medidas de proteção, incluindo, 

portanto, o acolhimento institucional no inciso VII: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental; IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do 

adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII - 

inclusão em programa de acolhimento familiar; IX - colocação em 
família substituta. (BRASIL, 2018)  

 

O art. 100 do referido Estatuto, também elenca que toda a aplicação de medidas de 

proteção levará em consideração as necessidades pedagógicas, “preferindo-se aquelas que 

visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.”  

Portanto, o art. 10030 também elenca os princípios que regem a aplicação das 

medidas de proteção, enfatizando a proteção integral e o respeito à condição de criança e 

                                                             
27 Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o 

acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. (BRASIL, 

2018) 
28 Art. 34. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento 

familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 

desta Lei.  (BRASIL, 2018) 
29 Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - 

por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta. (BRASIL, 2018) 
30 Art. 100. I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os 

titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal; II - proteção 

integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada 

à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; III - responsabilidade 

primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes 
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adolescente como sujeito de direitos, a efetiva garantia de direitos, do princípio do 

interesse superior destes na execução de programas pelas entidades não governamentais, e 

da garantia de que o sistema de proteção deva respeitar a privacidade e intimidade das 

crianças e dos adolescentes. 

O 1º parágrafo31 do art. 101 afirma que as medidas de acolhimento institucional e 

familiar devam ser medidas provisórias e excepcionais. Atualmente, a criança deve ficar 

em uma instituição de acolhimento, preferencialmente, até um ano e meio após seu 

acolhimento. Sendo assim, o poder público deve promover a reintegração familiar do 

acolhido o mais breve possível, caso isto não ocorra, a criança deve ser acolhida, 

preferencialmente, na família extensa ou em família substituta.  

No 4º parágrafo32, o Estatuto afirma que imediatamente após o acolhimento da 

criança ou do adolescente, é necessário que a entidade responsável elabore um plano 

individual de atendimento33, disposto, de acordo com o 5º parágrafo34 do art. 101, pela 

equipe técnica do programa de atendimento. Este parágrafo, também evidencia a 

importância de respeitar a opinião da criança ou do adolescente e do direito a oitiva dos 

pais ou responsáveis, considerando que se constituiu em um grande avanço, pois não 

existia na era do menorismo, entretanto, muitas das vezes, este direito não é respeitado, 

ocorrendo da família não saber da situação de acolhimento de seus filhos ou parentes. 

                                                                                                                                                                                         
por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de 

responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do 

atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais; IV - interesse 

superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da 

criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito 

da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;  V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção 

da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua 

vida privada; (...). (BRASIL, 2018) 
31 Art. 101. § 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 

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

colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. (BRASIL, 2018) 
32 Art. 101. § 4o Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo 

programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à 

reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade 

judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, 

observadas as regras e princípios desta Lei. (BRASIL, 2018) 
33 O plano individual de atendimento (PIA), que contém todas as informações sobre a situação de 

acolhimento do indivíduo, é lido e analisado nas audiências concentradas, as quais têm a função de reavaliar 

a situação de acolhimento da criança ou do adolescente na instância sócio jurídica. 
34 Art. 101. § 5o O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo 

programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais 

ou do responsável. (BRASIL, 2018) 
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O 6º parágrafo35, por sua vez, denotará o que deverá constar no plano individual, 

como: os resultados das avaliações pela equipe multiprofissional e interdisciplinar; os 

compromissos que deverão assumir os pais ou responsáveis; as atividades que serão 

desenvolvidas com a criança ou o adolescente na entidade de acolhimento. Tudo em vista a 

reintegração familiar e, caso não seja possível, à inserção em família substituta ou extensa. 

Uma parte importante do Estatuto está disposto no 7º parágrafo36 do art. 101 que 

afirma que o acolhimento deve ocorrer em entidades que estejam próximas à família de 

origem da criança/adolescente ou da família extensa, com vistas a uma possível 

reintegração familiar. Também prevê a inclusão da família de origem em programas de 

orientação, apoio e promoção social, com o intuito de estimular o retorno da criança e do 

adolescente ao lar de origem. No 8º parágrafo37, o Estatuto dispõe com deve proceder caso 

ocorra a reintegração familiar ou não. 

 O 11º e 12º parágrafos38 discorrem acerca dos dados dos cadastros das crianças 

adolescentes acolhidas tais como idade, sexo, nome dos genitores, tempo de acolhimento, 

se têm irmãos, entre outros, os quais cada comarca ou foro regional deve dispor deles 

atualizados. O intuito é de que a partir destes dados, as entidades de proteção possam 

envolver-se na elaboração de políticas públicas que permitam a diminuição do número de 

crianças e adolescentes inseridas em instituições de acolhimento. No caso do Rio de 

Janeiro, o Módulo Criança e Adolescente (MCA) vinculado ao Ministério Público do 

                                                             
35 Art. 101. § 6o Constarão do plano individual, dentre outros: I - os resultados da avaliação 
interdisciplinar; II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; III - a previsão das atividades a 

serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na 

reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as 

providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade 

judiciária. (BRASIL, 2018) 
36 Art. 101. § 7o O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais 

ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, 

a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo 

facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. (BRASIL, 2018) 
37 Art. 101. § 8o Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de 

acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao 
Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo. (BRASIL, 2018) 
38 Art. 101. § 11.  A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo 

informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional 

sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como 

as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das 

modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (BRASIL, 2018). 

§ 12.  Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência 

Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos 

quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de 

acolhimento. (BRASIL, 2018) 
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Estado, reúne dados estatísticos sobre o acolhimento institucional do Estado, além de 

disponibilizar informações sobre as instituições de acolhimento, como a localização, entre 

outros dados. 

Entretanto, será observado posteriormente que, apesar da legislação prever uma 

medida de proteção à infância e à adolescência ampla e excepcional, ainda assim, podem 

ocorrer, nos espaços de acolhimento, situações antagônicas ao previsto em lei, se 

constituindo em uma violação aos direitos antes preconizados.  

 

3. CONTEXTUALIZANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO RIO DE 

JANEIRO: APRESENTANDO UMA PERSPECTIVA 

 

3.1. UM OLHAR EXPLORATÓRIO A PARTIR DE ALGUNS DADOS 

ESTATÍSTICOS 

 

De acordo com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), em 2019 

existem 4.544 instituições de acolhimento no Brasil, com um total de 47.957 crianças, 

adolescentes e adultos acolhidas, destes, 23.439 (48,87%) são do sexo feminino e 24.518 

(51,72%) do sexo masculino. No Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o 22º Censo da 

População InfantoJuvenil Acolhida no Estado do Rio de Janeiro (2018) do Módulo Criança 

e Adolescente (MCA) vinculado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

existem 199 instituições de acolhimento, com o total de 1.650 crianças/adolescentes39 

acolhidas, sendo 757 (45,87%) do sexo feminino e 899 (54,48%) do sexo masculino. 

 

 

 

 

                                                             
39 Os dados disponibilizados pelo Módulo Criança e Adolescentes, em contraposição ao Cadastro Nacional 

de Crianças Acolhidas, não abarcou os adultos que ainda permanecem institucionalizados, como ocorre em 

instituições de acolhimento para pessoas com deficiência. 
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Tabela 1 - Quantidade de crianças, adolescentes e adultos acolhidos de acordo com a idade no Brasil e 

no Estado do Rio de Janeiro40 

Idade 
Brasil Rio de Janeiro 

Total Percentual Total Percentual 

0 a 3 6.948 14,49% 309 18,73% 

4 a 6 4.861 10,14% 184 11,15% 

7 a 9 5.612 11,70% 208 12,61% 

10 a 12 6.696 13,96% 282 17,09% 

13 a 15 8.918 18,60% 412 24,97% 

16 a 18 7.562 15,77% 255 15,45% 

19 a 21 2.508 5,23% - - 

22 a 24 1.538 3,20% - - 

25 a 27 546 1,13% - - 

Outros/Sem data 

de nascimento 
2.748 5,73% - - 

Total 47.937 100% 1.650 100% 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018); Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas 

(2019) 

 

Como pode ser notado na tabela 1, percebe-se que um maior número de acolhidos é 

composto por adolescentes de 13 a 15 anos (24,97%), enquanto que o menor número é 

composto por crianças de 4 a 6 anos (11,15%). Evidencia-se que a maior permanência de 

crianças e adolescentes de 10 aos 18 anos, dos quais totalizam 48,33% dos acolhidos no 

Brasil e 57,51% no Estado do Rio de Janeiro, têm relação com o perfil preferível à adoção 

e, também, por não ter sido possível que estes retornassem à família de origem, os fazendo 

permanecer por bastante tempo institucionalizados. Estas questões serão aprofundadas 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Percebe-se que há uma discrepância como total de acolhidos apresentado pelo CNCA e o total apresentado 

pela Tabela 1. Não sabemos informar o motivo para tal discrepância, visto que todos os dados foram obtidos 

diretamente do relatório do CNCA. 
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Gráfico 1 - Quantitativo de municípios com maior número de Instituições de Acolhimento no Estado 

do Rio de Janeiro 
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Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018) 

 

Do total de instituições do Estado do Rio de Janeiro, 47 (24,10%) estão localizadas 

apenas no município do Rio de Janeiro41, portanto, todos os demais municípios detêm de 

152 (77,94%) instituições de acolhimento. O motivo para uma grande concentração de 

instituições na cidade do Rio de Janeiro possa ser o grande contingente populacional, 

totalizando 6.320.446 (36,83%) pessoas em contraponto ao somatório do contingente 

populacional dos outros municípios do Estado, os quais totalizam 9.669.483 (56,34%) 

indivíduos. (IBGE, 2018) Outra questão, é que viver em uma grande cidade também 

apresenta uma séria de questões como desemprego e falta de moradia, que podem 

contribuir para uma maior concentração de crianças acolhidas na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

                                                             
41 A distribuição das instituições de acolhimento no Estado do Rio de Janeiro está disponível em: 

http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/relacaodeinst.junho_198.pdf. Acesso em: 23 jun. 2019 

http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/relacaodeinst.junho_198.pdf
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Gráfico 2 - Crianças e adolescentes acolhidas de acordo com a cor/raça/etnia e faixa etária no Estado 

Rio de Janeiro 
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Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018) 

 

Com relação a cor/raça/etnia e faixa etária dos acolhidos observa-se no gráfico 2 

que um maior número destes é composto por indivíduos negros e pardos totalizando 1.279 

(77,5%), em contraposição às crianças e adolescentes brancas e amarelas os quais compõe 

apenas 326 (19,75%) dos acolhidos. Estes dados também podem ter relação com a 

preferência dos candidatos à adoção em adotarem crianças brancas. 

 

Tabela 2 - Tempo de acolhimento das crianças e adolescentes acolhidas no Estado do Rio de Janeiro 

Tempo de acolhimento Total Percentual 

Há menos de 6 meses 579 35,09% 

Há mais de 6 meses e há menos de 1 ano 243 14,73% 

Há mais de 1 ano e há menos de 1 ano e 6 meses 237 14,36% 

Há mais de 1 ano e 6 meses e há menos de 3 anos 283 17,15% 

Há mais de 3 anos e há menos de 4 anos 91 5,52% 

Há mais de 4 anos e há menos de 5 anos 59 3,58% 

Há mais de 5 anos e há menos de 10 anos 139 8,42% 

Há mais de 10 anos 19 1,15% 

Total 1.650 100% 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018) 
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Considerando o tempo de acolhimento, pode-se observar que 579 (35,09%) 

crianças e adolescentes estão há menos de 6 meses acolhidos, entretanto, 283 (35,82%) 

estão há mais de 1 ano e 6 meses, contrariando o preconizado pelo parágrafo 2º do art. 19 

do ECA (BRASIL, 2018), o qual afirma que a criança e o adolescente só podem 

permanecer por no máximo 18 meses acolhidos. Entretanto, o que muitas das vezes ocorre 

é um movimento pendular, no qual a criança/adolescente retorna para a instituição e para a 

família diversas vezes por ocasião de tentativas de reinserção familiar malsucedidas. 

 

Tabela 3 - Motivos de acolhimento das crianças e adolescentes acolhidas no Estado do Rio de Janeiro 

Motivo Total Percentual 

Negligência 588 35,63% 

Abandono pelos pais e responsáveis 135 8,18% 

Situação de Rua 132 8% 

Devolução por tentativa de colocação familiar malsucedida 104 6,30% 

Em razão de sua conduta 102 6,18% 

Abusos físicos ou psicológicos contra a criança ou adolescente 95 5,75% 

Conflitos no ambiente familiar 93 5,63% 

Abuso sexual/Suspeita de abuso sexual 65 3,93% 

Risco de vida na comunidade 46 2,78% 

Pais ou responsáveis dependentes químicos ou alcoolistas 45 2,72% 

Carência de recursos materiais da família ou responsáveis 39 2,36% 

Responsável impossibilitado de cuidar por motivo de doença 34 2,06% 

Responsável cumprindo pena privativa de liberdade 22 1,33% 

Entrega voluntária 22 1,33% 

Transferência de/para outra Família Acolhedora 18 1,09% 

Guarda ou tutela para terceiros malsucedida (a partir de 2018) 14 0,84% 

Guarda ou tutela para família extensa malsucedida (a partir de 2018) 13 0,78% 

Adoção malsucedida 12 0,72% 

Reintegração aos genitores malsucedida (a partir de 2018) 12 0,72% 

Orfandade 10 0,60% 

Transferência de outro regime de atendimento 9 0,54% 

Uso prejudicial de drogas ou álcool pela criança ou adolescente 7 0,42% 

Falta de creche ou escola em horário integral 5 0,30% 

Exploração sexual para fins de prostituição infanto-juvenil 1 0,06% 

Genitor (es) maior (es) de 18 anos abrigado (s) com o filho 1 0,06% 

Genitor (es) maior (es) de 18 anos abrigado (s) com o filho 1 0,06% 

Não informado 25 1,51% 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018) 
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Quanto aos motivos que levam ao acolhimento, percebe-se diversas expressões da 

questão social42 relacionadas à institucionalização de crianças e adolescentes, incluindo, a 

carência de recursos materiais, apesar de, de acordo com o art. 23 do ECA (BRASIL, 

2018) a pobreza não poder ser referência para a institucionalização e nem pela perda ou 

suspensão do poder familiar, o que se percebe, entretanto, é que esta prática ainda é 

recorrente. Uma grande observação é a negligência que soma um 36% do total de motivos 

elencados pelo MCA. De acordo com o dicionário Aurélio (2008, p. 350), negligência 

significa, “falta de atenção ou de cuidado; desleixo, incúria.” Entretanto, será abordado 

posteriormente que situações vinculadas como negligência têm relação com a pouca 

efetividade das políticas públicas e sociais para com as famílias brasileiras; um pai ou uma 

mãe que não leva seu filho ao médico, por não haver médicos próximos da região de 

origem ou um pai ou uma mãe que não leva seus filhos à escola por não ter transporte que 

os possibilite a isto, são uns dos exemplos.  

Em seguida, o MCA fez um panorama sobre o motivo do desligamento das crianças 

e adolescentes das instituições de acolhimento, destaca-se que o maior contingente de 

crianças e adolescentes acolhidas são desligadas por motivos de reintegração aos genitores, 

indo de encontro ao preconizado pelo art. 19 do ECA (BRASIL, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 De acordo com Iamamoto (1998, p. 27-28) a questão social pode ser assimilada como: “o conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura. (...) Os assistentes sociais trabalham com a 

questão social nas suas mais variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no 

trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública, etc. Questão social que, 

sendo desigualdade é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem 

e se opõem.” 
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Tabela 4 - Motivos para o desligamento do acolhimento 

Motivo Total Percentual 

Reintegração aos genitores 12.066 41,94% 

Evasão 6.114 21,25% 

Colocação em família substituta (Desativado e Desmembrado em 2018) 5.188 18,03% 

Guarda ou tutela para família extensa (a partir de 2018) 1.904 6,61% 

Maioridade 1.302 4,52% 

Transferência pra outro regime de atendimento 944 3,28% 

Transferência para outro serviço de acolhimento institucional 526 1,82% 

Recambiamento ao Município de Origem 163 0,56% 

Óbito 119 0,41% 

Adoção (a partir de 2018) 103 0,35% 

Desligamento voluntário da família (dos abrigos de família) 80 0,27% 

Guarda ou Tutela para terceiros (a partir de 2018) 70 0,24% 

Recambiamento para o Estado de Origem 67 0,23% 

Retirada da instituição sem ordem judicial 34 0,11% 

Outros (Desativado em 2018) 34 0,11% 

Emancipação 23 0,07% 

Encerramento das atividades do serviço de acolhimento 19 0,06% 

Transferência de/para outra Família acolhedora 8 0,02% 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018) 

 

De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), há um total de 4.968 

crianças e adolescentes aptas para adoção no Brasil, sendo 2.248 (45,28%) do sexo 

feminino e 2.717 (54,72%) do sexo masculino. É observável, de acordo com a tabela 5, que 

há um maior número adolescentes registrados, em contraponto ao número de crianças. 

Quanto à cor/raça/etnia, o maior número é composto por pardos, que somam um total de 

2.513 (50,61%) acolhidos, enquanto que 1.463 (29,47%) são compostos por indivíduos 

brancos, 959 (19,32%) negros, 9 (0,18%) amarelos e 21 (0,42%) indígenas. 1.755 

(35,32%) aptos para adoção tem algum tipo de doença ou deficiência. Um total de 1.945 

(39,17%) crianças/adolescentes não possuem irmãos, enquanto que 3.020 (60,83%) 

possuem. 
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Tabela 5 - Quantidade de crianças e adolescentes aptas para adoção de acordo com a idade no Brasil e 

no Estado do Rio de Janeiro 

Idade 
Brasil Rio de Janeiro 

Aptos para adoção Percentual Aptos para adoção Percentual 

0 a 3 142 3% 5 3,01% 

4 a 6 228 4,57% 5 3,01% 

7 a 9 505 10,17% 12 7,22% 

10 a 12 967 19,47% 27 16,26% 

13 a 15 1.804 36,34% 67 40,36% 

16 a 18 incompletos 1.312 26,43% 50 30,12% 

Total 4.968 100% 166 100% 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018); Cadastro Nacional de Adoção (2019) 

 

 

Tabela 6 - Quantidade de crianças e adolescentes aptas para adoção de acordo com a cor/raça/etnia no 

Brasil e no Estado do Rio de Janeiro43 

Cor/ Raça/ Etnia 
Brasil Rio de Janeiro 

Aptos para adoção Percentual Aptos para adoção Percentual 

Parda 2.513 50,61% 82 49,30% 

Branca 1.463 29,47% 21 12,65% 

Negra 959 19,32% 60 36,14% 

Indígena 21 0,42% - - 

Amarela 9 0,18% - - 

Ignorado - - 3 1,80% 

Total 4.968 100% 166 100% 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018); Cadastro Nacional de Adoção (2019) 

 

Quanto as crianças/adolescentes aptas para adoção no Estado do Rio de Janeiro, 78 

(47%) são do sexo feminino e 88 (53%) do sexo masculino. Assim como os dados 

expostos pelo CNA há um maior número de adolescentes registrados do que de crianças. É 

importante salientar que deste total 60 (36,14%) das crianças/adolescentes são negras, 82 

(49,3%) pardas, 21 (12,65%) brancas. 36 (21,67%) destas são crianças/adolescentes com 

algum tipo de deficiência. 

Estes quantitativos reforçam a ideia de que com o passar dos anos da 

criança/adolescente nas instituições fica dificultosa sua desinstitucionalização por ocasião 

da preferência na adoção e, também, por causa de uma tentativa de reinserção familiar 

                                                             
43 Os dados disponibilizados pelo Módulo Criança e Adolescente, em contraposição ao Cadastro Nacional de 

Adoção, não abarcou o quantitativo de crianças/adolescentes indígenas e amarelas. O CNA também não 

disponibilizou os dados sobre os indivíduos que não tiveram a cor/raça/etnia identificada.  
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falha, os fazendo permanecer até os 18 completos institucionalizados. Por esta razão, há 

muitas crianças/adolescentes disponíveis para adoção, entretanto, há poucos disponíveis a 

adotar determinadas crianças/adolescentes, seja por causa do sexo, raça, idade, ou por 

terem irmãos.  

 O que pode ser observado é a permanência de adolescentes na instituição até sua 

fase adulta. É verdade, pois, que a instituição de acolhimento não favorece em totalidade 

uma boa condição de vida aos acolhidos, como será exposto posteriormente. Ainda, apesar 

de algumas ressalvas e contraposições, a família é o melhor lugar para o desenvolvimento 

integral de uma criança e adolescente.  

Já a tabela 7 demonstra que 83,98% dos pretendentes à adoção no Brasil, de um 

total de 42.570 indivíduos, preferem adotar crianças de 0 a 6 anos, em detrimento das 

demais faixas etárias. 

De acordo com a tabela 8, pode ser observado que 92,48% pretendentes à adoção 

gostariam de adotar uma criança/adolescente branca, enquanto que este número decai nas 

outras raças. É observável que 50,98% dos pretendentes não fizeram distinção quanto à 

raça.  

Do total de pretendentes, 26,87% gostariam de adotar apenas crianças/adolescentes 

do sexo feminino, 8,23% do sexo masculino e 64,90% dos pretendentes são indiferentes 

quanto ao sexo. Além do mais, 61,92% dos pretendentes à adoção não gostariam de adotar 

grupos de irmãos. Entretanto, sabe-se que 60,83% dos aptos à adoção possuem irmãos. 

 

Tabela 7 - Pretendentes que desejam adotar crianças/adolescentes de acordo com a faixa etária44  no 

Brasil 

Idade Total Percentual 

0 a 3 20.087 43,52% 

4 a 6 18.674 40,46% 

7 a 9 5.023 10,88% 

10 a 12 1.994 3,39% 

13 a 15 460 1% 

16 a 18 incompletos 352 0,77% 

Fonte: Cadastro Nacional de Adoção (2019) 

 

                                                             
44 Alguns pretendentes a adoção não fizeram distinção quanto a idade ou preferiram crianças/adolescentes de 

duas ou mais faixas etárias. 
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Tabela 8 - Pretendentes que desejam adotar crianças/adolescentes de acordo com a cor/raça/etnia45  no 

Brasil 

Cor/Raça/Etnia Total Percentual 

Branca 42.689 92,48% 

Amarela 27.148 58,81% 

Negra 26.142 56,63% 

Parda 38.457 83,31% 

Indígena 25.441 55,12% 

Todas 23.531 50,98% 

Fonte: Cadastro Nacional de Adoção (2019) 

Um dos motivos que pode justificar a preferência por crianças de 0 a 3 anos, se dá 

por conta de que os pais conseguirão “molda-los”, a intenção é de que estes não venham 

com as experiências da instituição e da família de origem. Além do mais, Amin e 

Menandro (2017), afirmam que a menina é preferida pelos pretendentes à adoção por ser 

denominada como “fácil de criar”, o mesmo vale às crianças sem irmãos. A criança negra 

só não está excluída da preferência, de acordo com os autores, quando o casal não faz 

distinção quanto a raça, mas o favoritismo recai às crianças brancas.  

 

3.2. O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: OS ACHADOS DE UMA PESQUISA 

 

Para a realização de uma análise do acolhimento institucional nos dias atuais, será 

utilizado como referência o conteúdo das entrevistas realizadas com assistentes sociais de 5 

instituições de acolhimento localizadas no Estado do Rio de Janeiro. A dimensão empírica 

foi concretizada através de entrevistas semiestruturadas (Apêndice 1), no intuito de 

conhecer e realizar indagações sobre o quadro técnico, a relação da instituição com os 

acolhidos, perfil dos acolhidos, além de observações acerca da estrutura física institucional. 

No intuito de garantir o sigilo e a privacidade das técnicas entrevistadas e das próprias 

instituições de acolhimento, iremos denominar os espaços de acolhimento apenas como 

instituição A, B, C, D e E. Não será exposto o município onde se localizam estas 

instituições, pois, pelas características particulares, talvez estas pudessem ser identificadas. 

As instituições de acolhimento visitadas são de diferentes características, seja o 

público alvo ou a infraestrutura. Entretanto, todas são caracterizadas como organizações 

                                                             
45 Alguns pretendentes a adoção não fizeram distinção quanto a cor/raça/etnia ou preferiram 

crianças/adolescentes de duas ou mais cores/raças/etnias. 
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não governamentais46. Não foi possível acesso às instituições públicas e também não 

conseguimos autorização para realização da pesquisa em instituições próximas à 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Um dos motivos que possa ter 

fomentado a recusa dos gestores das instituições em permitir que a pesquisa pudesse ter 

sido desenvolvida nestes espaços, pode ser em decorrência desconfiança da instituição com 

o pesquisador, como se este fosse realizar alguma denúncia ou crítica à instituição. 

Todas as técnicas entrevistadas são assistentes sociais. A presença do Serviço 

Social nas entidades de acolhimento é preconizada nas Orientações Técnicas para Serviço 

de Acolhimento (BRASIL, 2009), no qual os assistentes sociais devem realizar a: 

(...) elaboração, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais 

colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do Serviço; 

Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, 
com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos 

cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e 

acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; 
Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores 

da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao 

acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 

Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas 
famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento 

e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios 

semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: i. 
possibilidades de reintegração familiar; ii. necessidade de aplicação de 

novas medidas; ou, iii. quando esgotados os recursos de manutenção na 

família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; 
Preparação, da criança / adolescente para o desligamento (em parceria 

com o (a) cuidador(a)/educadora(a) de referência); Mediação, em parceria 

com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e 

fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou 
adotiva, quando for o caso. (BRASIL, 2009, p.66) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 O acolhimento de cunho não-governamental normalmente surge a partir de interesses particulares, ou seja, 

de pessoas que resolvem, por uma série de motivos, criar uma entidade que desenvolva esse tipo de atividade. 

(RIZZINI et. al., 2006, p. 100) 
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Tabela 9 - Perfil das instituições de acolhimento visitadas 

Instituições 

Perfil do acolhimento 

Sexo Deficiência 
Limite de 

acolhidos 

Limite de 

idade 

A Ambos Apenas pessoas com deficiência 40 12 a 39 

B Ambos Todos os tipos 20 2 a 8 

C Ambos Todos os tipos 20 3 a 16 

D Ambos Todos os tipos 40 1 a 12 

E Ambos Todos os tipos 20 0 a 2 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

Além de diferenças quanto aos quantitativos de acolhidos e da faixa etária destes, 

as instituições de acolhimento visitadas constam com disparidades em relação a sua 

história, constituição, financiamento e propósito institucional. Todas as informações 

obtidas foram relatos das próprias assistentes sociais entrevistadas, portanto, pode haver 

discrepância no conteúdo das falas. 

A Instituição A atua com adultos e adolescentes com deficiência física e/ou mental. 

A assistente social entrevistada afirmou que dependem da doação de outros contribuintes, 

pois a parceria com o município, não é o suficiente para suprir todas as necessidades dos 

acolhidos. Eles dividem as faixas em dois prédios: um apenas para adultos e outro apenas 

para os adolescentes. A ideia da criação de uma instituição de acolhimento apenas para os 

adultos foi porque muitas das crianças e adolescentes não conseguiram ser adotadas e não 

tinham referência familiar no Estado e no Brasil. 

A Instituição B, possui 47 unidades por todo o Brasil e 10 apenas no Rio de 

Janeiro. Funciona com o financiamento de uma empresa privada, criada justamente para 

este fim. A instituição não depende de doações de terceiros, segundo a assistente social 

entrevistada, ela detém de recursos suficientes para prover os cuidados integrais aos 

institucionalizados. 

A Instituição C, no princípio, funcionava como um órgão filantrópico que acolhia 

meninos e menina em situação de extrema vulnerabilidade social, como situação de rua. 

Em 2010 a instituição é legalizada e a partir de 2012 passou a receber a renda per capita 

pelo sistema de parceria com o município. Aceita crianças fora da faixa etária pretendida 

com o intuito de não separar os grupos de irmãos. 
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A instituição D se localiza em um amplo terreno onde os dormitórios das crianças 

são divididos em “casas”, sendo elas: a casa dos meninos, casa das meninas, casa dos 

bebês e casa dos irmãos. Assim, cada criança fica dividida por sua faixa etária, sexo e se 

possui irmãos ou não. Toda refeição realizada pelas crianças na instituição é feita em suas 

respectivas casas, fomentando a ideia de fazê-las se sentirem o máximo a vontade possível 

na instituição.  

A Instituição E é uma entidade exclusivamente para o atendimento de bebês, 

entretanto, por não haver espaço suficiente nas outras instituições da cidade, atualmente 

estão com 10 crianças de 0 a 6 anos. Seu funcionamento depende também de um sistema 

de parceria com o município e com outros setores da sociedade civil. 

 

Tabela 10 - Corpo técnico das instituições de acolhimento visitadas47 

Instituições 

Número de técnicos 

Cuidadores/ 

Educadores 

Assistentes 

Sociais 
Psicólogo Pedagoga Nutricionista 

A 26 2 1 --- --- 

B 6 1 1 1 --- 

C 7 1 1 --- --- 

D 19 2 2 1 1 

E 8 1 1 1 --- 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A distribuição dos funcionários atende o especificado pela Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos - NOB-SUAS RH (BRASIL, 2011), a qual afirma que a 

equipe de referência para atendimento direito de pequenos grupos na alta complexidade 

(abrigos institucional, casa-lar e casa de passagem) deva ser de 1 cuidador até 10 usuários 

por turno, entretanto, não houve menção a presença do auxiliar cuidador em nenhuma das 

                                                             
47 Apresentaremos apenas os técnicos de referências preconizados pelas Orientações Técnicas para Serviços 

de Acolhimento (BRASIL, 2009). Quanto aos demais membros da equipe técnica que atuam nas instituições, 

optamos por não delimita-los, visto que muitas das técnicas não souberam informar o quantitativo destes 

funcionários, tampouco suas funções. 
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instituições, apesar de estar preconizado pela norma, devendo constar de um profissional 

até 10 acolhidos por turno. No entanto, todas as instituições cumprem o requisito de 

deterem de, pelo menos, 1 psicóloga e 1 assistente social a cada 20 acolhidos. A instituição 

que dispõem do maior número de cuidadores é aquela que atende pessoas com deficiência 

e, portanto, um maior número de acolhidos. 

De acordo com as Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento (BRASIL, 

2009), o espaço mínimo sugerido para o funcionamento de um abrigo institucional é, além 

das especificações das dimensões dos cômodos de,  no mínimo: quarto (comportando até 6 

crianças/adolescentes e com espaço para guardar seus pertences de maneira 

individualizada); sala de estar; sala de jantar; ambiente de estudo; banheiro (para até 6 

crianças/adolescentes); cozinha; área de serviço; área externa; sala para equipe técnica; 

sala para elaboração de atividades; sala para atividades administrativas; sala para reuniões. 

É importante ressaltar que de acordo com o documento toda a estrutura deve atender as 

necessidades de pessoas com deficiência. 

 Ao conhecer o espaço das instituições de acolhimento estudadas, pode-se observar 

que todas elas cumprem com as especificações anteriores, entretanto, nem todas foi 

possível observar uma estrutura que possa atender às pessoas com deficiência. A assistente 

social da Instituição C afirmou ter sido este um desafio, pois necessitaram de se adaptarem 

para receber um acolhido com deficiência, como por rampas no banheiro, entre outras 

adaptações necessárias. 

Percebeu-se que todas as instituições de acolhimento visitadas procuram 

assemelhar-se o máximo possível a uma residência comum, como por exemplo, a equipe 

técnica não divide o mesmo espaço com os acolhidos e não há alguma identificação das 

instituições nas ruas. Além disso, as assistentes sociais das Instituições B, C, D, disseram 

que não são permitidas visitas que possam trazer risco à criança/adolescente; todos eles 

passam por uma entrevista com a assistente social antes de adentrarem no espaço de 

acolhimento.  

O único problema são os quartos, onde acomodam, por vezes, mais de quatro 

acolhidos, entretanto, isto pode ser em decorrência de cômodos insuficientes, retornando às 

práticas das grandes instituições totais sem reservas para individualidades. A instituição A, 

à qual acolhe pessoas com deficiência, por exemplo, acomoda todos os acolhidos em um 

espaço estilo “galpão”. Esta questão será aprofundada posteriormente. 
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Outra observação salientada é que todas as instituições respeitam o momento de 

brincar do acolhido, sendo assim, elas têm um espaço destinado para brincadeiras, como 

um playground ou uma sala de brinquedos. 

As refeições também são realizadas em um espaço apropriado para tal, onde todos 

os acolhidos fazem as refeições juntos. A única instituição que se diferencia é a Instituição 

D, pois cada acolhido faz a refeição na “casa” de sua respectiva faixa etária, sexo ou em 

grupo de irmãos. 

 

3.3. MOTIVOS QUE OCASIONAM A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

 

A intenção deste tópico não é o de esgotar a discussão acerca das políticas públicas 

e sociais e da relação do Estado com as famílias, mas sim, de realizar um breve panorama 

acerca da relação entre proteção social e a inserção de crianças e adolescentes em 

instituições de acolhimento, além das justificativas adotadas para os processos de 

acolhimento. 

De acordo com as assistentes sociais das instituições de acolhimento visitadas, os 

motivos mais evidentes que resultam no acolhimento de crianças e adolescentes e, 

consequentemente, na destituição do poder familiar é em decorrência da drogadição dos 

pais ou responsáveis, negligência, violência doméstica, abandono e situação de rua. Estes 

motivos vão ao encontro ao que informa os dados do MCA expostos na tabela 4, sendo a 

negligência o motivo mais evidente. 

Apesar de estar preconizado no art. 23 do ECA (BRASIL, 2018) de que a situação 

de pobreza das famílias não pode ser motivo para o acolhimento, o que se percebe é o 

contrário: muitas famílias são destituídas do poder familiar de origem por situações que 

têm relação com as consequências das expressões da questão social que assolam as 

famílias brasileiras, em especial as pobres e as negras. 

Portanto, assim como evidencia Alcântara (2013), a pobreza tem sim efeito inerente 

na destituição do poder familiar. É necessário, portanto, perceber que estas questões têm 

relação intrínseca com a totalidade das relações sociais, entendendo que o que constitui a 

inserção de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento e a consequente 
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destituição do poder familiar tem direta correlação com o cenário político-econômico do 

país.  

Berger (2005) estabelece esta relação quando expõe que o motivo que leva algumas 

famílias a “abandonarem” seus filhos não deve ser visto tão semente pela lógica das 

relações familiares terem sido falhas, mas intentar que a causa do abandono perpassa sobre 

um “contexto social, institucional, jurídico, econômico, político e cultural brasileiro.” (p. 

180)  

Entretanto, é necessário, primeiramente, entender o que se constitui como família 

nas relações sociais brasileiras. De acordo com o ECA (BRASIL, 2018), na Seção II do 

Capítulo do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, família é constituída tanto 

pela nuclear (modelo hegemônico de família brasileira: pai, mãe e filhos) quanto pela 

chamada família ampliada ou vulgarmente denominada de família “estendida”, como os 

tios, avós e primos. É notória a importância da participação da família ampliada para a 

nuclear. O desenvolvimento de uma está intrinsicamente ligado a presença da outra 

(PERAZZOLO, 2008).  

Em termos de criação dos filhos, é muito comum a chamada “circulação de 

crianças”48 quando os pais (ou só a mãe/pai), por causa das condições que o modelo 

capitalista os impõe, precisam deixar as crianças/adolescentes sob os cuidados dos avós, 

tios ou primos. Por isso, reforçamos a importância de se analisar a família em seu sentido 

mais amplo, “(...). Uma vez que, quando falamos de família, não estamos todos dizendo 

as mesmas coisas, cabe utilizar a reflexão sociológica para colocar em questão os 

significados socioculturais da família contemporânea.” (ITABORAÍ, 2004, p. 1) Para 

Mioto (2013, p.3) a família: 

(...) se constrói e se reconstrói histórica e cotidianamente por meio das 
relações e negociações que se estabelecem entre seus membros e outras 

esferas da sociedade e entre ela e outras esferas da sociedade, tais como 

Estado, trabalho e mercado. Reconhece-se que, além de sua capacidade 
de produção de subjetividades, ela também é uma unidade de cuidado e 

de redistribuição interna de recursos. Tem um papel importante na 

estruturação da sociedade em seus aspectos sociais, políticos e 

econômicos e, portanto, não é apenas uma construção privada, mas 
também pública. 

                                                             
48 Outra relação particularmente interessante, que observamos na literatura, liga a circulação de crianças à 

solidariedade familiar. Ao enviar seu filho para morar com um parente, os pais garantem um vínculo ativo 

entre eles e o casal que recebe a criança. Reafirmam um laço que — em outras circunstâncias, arriscaria 

perder. Mais uma vez, é proveitoso pensar situações analógicas no caso brasileiro. (FONSECA, 1999, p. 71-

72) 
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Alencar (2013) declara que os papéis das relações familiares “relacionam a 

processos sociais, econômicos e culturais” (p. 134), ocupando, portanto, um importante 

papel na reprodução social e da força de trabalho, tanto material quanto ideológica, porque 

reproduz valores e hábitos, os quais têm origem no Estado e na Igreja. Além disso, a 

família ocupa um papel importante no cuidado de seus membros, “como importante 

anteparo assistencial no caso de doenças, velhice e das circunstâncias adversas 

relacionadas ao trabalho.” (ALENCAR, 2013, p. 134) Sendo assim, a responsabilização do 

Estado para com a família tem relação ao seu importante papel na reprodução social. 

A família é responsável por manter em níveis ou condições compatíveis a 

força de trabalho adulta para a venda no mercado de trabalho, bem como 

prepara os futuros trabalhadores ao garantir a socialização e a 

manutenção das crianças e dos jovens circunscritos na esfera familiar. 
Garante que os custos sociais desse empreendimento não sejam 

repassados para a sociedade de forma geral e, em particular, para o 

Estado. A família é, pois, a esfera privada responsável pela organização 
de todo o processo de administração do trabalho doméstico, operando a 

realização de tarefas na produção de valores de uso na esfera privada. 

Esse conjunto de atividades exige uma soma de energia e de esforços 
conjugados e se constitui mesmo em trabalho não pago, o que significa 

dizer ter relações diretas coma exploração da força de trabalho. (...) 

(ALENCAR, 2013, p. 135) 

 

Segundo Itaboraí (2005) a reprodução social inclui diversas dimensões, “(...) ou 

seja, de um lado, aspectos como comida e habitação e, do outro, valores e costumes.” (p. 2) 

Neste viés, Itaboraí (2005) afirma que as políticas sociais49 para com as famílias brasileiras 

também têm se apoiado nestes aspectos, no momento em que estas buscam amparar as 

famílias nas suas necessidades materiais, incluindo as crianças e adolescentes em seu meio, 

através de políticas como:  

(...) de complementação de renda ou de distribuição de bens (alimentos, 

medicamentos, gás, etc); bem como muitas vezes vinculam a assistência 
material à participação de programas que divulgam valores familiares e 

sociais, relacionadas, sobretudo, a saúde e educação. (ITABORAÍ, 2005, 

p.2) 

 

                                                             
49 Segundo Behring e Boschetti (2011), as políticas sociais são: “(...) desdobramentos e até mesmo 

respostas e formas de enfrentamento – em geral seteriolizadas e fragmentadas – às expressões 

multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração 

do capital sobre o trabalho.” (p. 51) 
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Itaboraí (2005) expressa que a dimensão identitária da família é mantida pelo 

Estado a partir dos termos legais, “pela valorização da manutenção do vínculo familiar e 

mais recentemente pelo enfrentamento da questão da violência doméstica e familiar.” (p. 1-

2). A autora evidencia que as políticas públicas, tanto no passado quando na 

contemporaneidade, contemplaram o caráter reprodutivo, de cuidado e controle para com 

as famílias: 

Dentre essas dimensões, as políticas públicas sempre contemplaram a 

reprodução. No passado, incentivando a natalidade através de sua 

omissão (não disponibilizando o planejamento familiar) ou incentivando 

com benefícios indiretos (habitação, promoção em serviços públicos, etc.) 
as famílias numerosas. No presente, promovendo o planejamento 

familiar, mesmo que deficiente. (ITABORAÍ, 2005, p. 2) 

 

Portanto, a autora declara que as famílias, historicamente, têm sido definidas pelo 

Estado por suas funções, tanto políticas, quanto econômicas e de representação social, em 

especial na reprodução biológica e cultural. Ela enfatiza as publicações de Gilberto Freyre, 

no qual denomina de o “pai” da descrição da família patriarcal, este reafirma a presença da 

família como “unidade política, econômica e social que representa uma ‘força social que se 

desdobra em política’ (FREYRE, 1994, p. 19 apud ITABORAÍ, 2005, p. 1) e ocupa o lugar 

empreendedor e diretor do Estado.” Sendo assim, pode-se considerar que a família é 

instância funcional do capitalismo. 

Portanto, o conceito de família no Brasil perpassa por concepções ideológicas e 

culturais, sendo esta comparada a um valor moral que articula “valores, normas e 

identidades capazes de moldar relações sociais.” (ALENCAR, 2013, p. 136) Entretanto, a 

autora apresenta que, no Brasil, “(...) as necessidades sociais são tratadas como verdadeiros 

dramas da vida privada, de forma despolitizada, quando na verdade se trata de questões de 

ordem pública, afetas à sociedade e, em particular, ao Estado.” (ALENCAR, 2013, loc. 

cit.) 

Portanto, percebe-se que o esperado nas relações sociais é que a família mantenha 

seu status como unidade protetora, funcionando como um órgão regulador dos cidadãos. 

Sendo assim, o Estado transfere para as famílias e para a sociedade civil alcunhas de sua 

responsabilidade, como se o cuidado de seus membros dependesse exclusivamente da 

“força de vontade” da família e de seus constituintes, pois entende-se que o público não 

tem relação com o privado. 
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Como exposto anteriormente, há um movimento de culpabilização da família pela 

sua própria condição de pobreza. Não há uma preocupação do âmbito Estatal em 

correlacionar que a expansão e consolidação do capitalismo e do neoliberalismo tem 

constante relação com o aumento da pauperização e, por conta disto, há uma maior 

dificuldade da família em manter a subsistência e cuidado dos seus membros, é como se a 

família fosse “autossuficiente” no quesito de oferecer boas condições de vida aos seus 

integrantes, mesmo quando não há poder econômico para tal.  

E é neste cenário, que a família é (e sempre esteve) compreendida como 
instância de gestão e superação da crise de (mal) bem-estar social que se 

vive hoje nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. A família, 

além de assumir suas tradicionais atribuições na sociedade, torna-se 

responsável por promover cuidados e serviços que deveriam ser ofertados 
pelo estado de bem estar social. (FREITAS; MESQUITA, 2011, p. 3) 

 

Em vista disso, Rizzini et. al. (2006) afirma que quando há falhas na abrangência e 

na efetividade das políticas públicas às famílias brasileiras, o poder público acaba por não 

se responsabilizar por suas falhas, em contrapartida, transfere para a família e a sociedade 

civil atribuições que seriam governamentais. Segundo Iamamoto (2013):  

A contrapartida tem sido a difusão da ideia liberal de que o “bem-estar 

social” pertence ao foro privado dos indivíduos, famílias e comunidades. 

A intervenção do Estado no atendimento às necessidades sociais é pouco 
recomendada, transferida ao mercado e à filantropia, com alternativa aos 

direitos sociais. (p. 335) 

Como apontamos, há um grande descompasso no Brasil entre 
importância atribuída ao papel da família no discurso e a falta de 

condições mínimas de vida digna que as famílias enfrentam, na prática, 

para que possam criar seus filhos. É fácil identificar de imediato a 
negligência cometida pelos pais ao se encontrar uma criança em "situação 

de risco". É bem mais difícil acusar o Estado de negligente e omisso. (...) 

(RIZZINI et. al., 2006, p. 32) 

 

A família ocupa uma centralidade pelo governo também como o principal 

norteador para a manutenção de sua crise “(...) apesar dos baixos salários e da 

inconstância dos serviços públicos, a família tem viabilizado a reprodução social por 

meio da lógica da solidariedade e de práticas dos grupos domésticos” (CARVALHO e 

ALMEIDA, 2003 apud MIOTO, 2013, p. 8). Sendo as políticas sociais transferidas à 

responsabilidade da sociedade civil, acabam por serem vistas apenas como benesses do 
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Estado e não como direitos plenamente garantidos, assim como na Constituição Federal 

de 1988. 

É importante salientar que o modelo de família vem se modificando 

constantemente ao longo do tempo, distendendo-se do que é esperado pelo senso comum, 

no qual o homem rege o sustento de toda família. A inserção da mulher a esfera pública 

reconfigurou a concepção das relações de gênero no mercado de trabalho. Com o 

rompimento de seu lugar social como apenas “dona de casa”, a mulher, de classe média, 

pois as mulheres pobres já trabalhavam, assume papéis antes destinados apenas ao sexo 

masculino. As transformações econômicas e sociais perpassam as esferas familiares 

transformando seu eixo central, alterando paradigmas e regendo mudanças também 

morais.  

Vale ressaltar que, mesmo com toda a transformação do seu papel na sociedade e 

sua importância para a manutenção da economia, a mulher ainda é julgada e posta a 

regimentos morais ultrapassados que não acompanham toda metamorfose social que nos 

submetemos50. Portanto, é importante que o Estado, na hora da implementação de suas 

políticas, considere também o papel da mulher no mercado de trabalho. Em vista disso, 

Freitas afirma que: “(...) as crises dos padrões produtivos, da gestão do trabalho e as 

recentes transformações societárias têm repercutido diretamente nas políticas públicas de 

proteção social.” (FREITAS; MESQUISTA, 2011, p.2) E, por consequência, com maior 

intensidade nas mulheres. 

E, falar em família é tocar num tema latente da esfera privada, no papel 

que as mulheres desempenham dentro dela; sendo ela um dos principais 
mecanismos de sobrevivência e proteção de muitas pessoas (doentes, 

inválidos, famílias com filhos pequenos, idosos, viúvas, desempregados e 

pobres). E como sabemos, por séculos, a história das mulheres foi 
naturalizada na família por causa de um cotidiano de gênero. Só 

recentemente, é que a história do cotidiano ganhou espaço de discussão e 

deu visibilidade a história da esfera privada e dos indivíduos e, nesse 
processo, à história das mulheres e a dimensão de gênero. (FREITAS; 

MESQUITA, 2011, p. 10) 

                                                             
50 Sobre essa questão Barros, Braga e Freitas (2013) afirmam que: “Contudo, a valorização da família 
nuclear construiu um ideal de mulher submissa e dona de casa, justamente na época em que o 

desenvolvimento e o processo de urbanização empurraram a mulher para ocupar pública – esta talvez seja 

uma das maiores crueldades do capitalismo: trazer a mulher para o mundo pública ao mesmo tempo em que 

desvaloriza o trabalho doméstico, tradicionalmente da esfera das mulheres. Mas o que todos os estudos 

apontam é que, mesmo indo às fábricas, a mulher não perdeu o papel central na vida privada (não deixou de 

ser a ‘rainha do lar’), e sobre ela partem as ‘culpas" dos infortúnios familiares, da família que pode se 

desarticular com a sua ida para o espaço público. (...)” (p. 31) 
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Contudo, mesmo com a inserção da mulher no mercado de trabalho – e seu 

pequeno distanciamento dos cuidados com o lar – e com as mudanças do que é ser 

família, assim predomina a ideia de que a família, em especial a mulher51, é a principal 

responsável a dedicar-se ao bem-estar de seus membros, “(...) atribuindo-lhe, inclusive, 

funções antes públicas como a de proteção social.” (DUARTE e ALENCAR, 2013).  

Nas sociedades ocidentais, constata-se que as famílias estão se 

transformando, mudando não só de tamanho, mas também de forma 

(Lansford, Ceballo, Abbey & Stewart, 2001). Tal fato se evidencia na 
constatação de um número cada vez maior de famílias uni parentais, que 

têm, na maioria dos casos, a mãe como progenitor responsável. Isso está 

ocorrendo em função tanto dos altos índices de divórcio, quanto das 

opções de mulheres por terem filho enquanto solteiras. (MARIN, 2005, p. 
14)  

 

Portanto, mulheres divorciadas ou mães solteiras comandam o lar sozinhas, em 

vista disso, quando estas precisam trabalhar, dependem de deixar seus filhos na creche52, 

ou, quando não possível, há a necessidade de deixá-los ou aos cuidados de outrem ou 

sozinhos. O que se observa, contudo, de acordo com os dados do MCA, é que a falta de 

creche também é um dos motivos que levam a inserção de crianças nas instituições de 

acolhimento. Como uma mulher pode trabalhar e trazer o sustento para a família se não há 

um local onde seu filho pode ficar neste período de tempo? Será que quando uma mãe 

deixa uma criança/adolescente sozinha em casa para poder trabalhar está sendo negligente? 

São questões como estas que nos acompanharam durante o fazer da pesquisa.  

 Neste viés, ainda, na reportagem realizada pelo G1 em 201853, afirmou-se que um 

terço das crianças de 0 a 3 anos mais pobres estão fora das creches por não haver vagas 

disponíveis: 

Existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas em creches 

no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad) divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem 
aos 20% com a renda domiciliar per capita mais baixa do país, 33,9% estão fora 

                                                             
51 De acordo com o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, em 2015 28.614.895 famílias eram 

chefiadas por mulheres. (IPEA, 2015) 
52 É preciso levar em consideração, também, que muitas das creches não aguardam o horário de chegada da 

mãe do trabalho, devendo a criança, neste intervalo de tempo do encerramento das atividades da creche e de 

retorno da mãe, ficarem ou aos cuidados de outros ou sozinhos em casa. 
53 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/um-terco-das-criancas-de-0-a-3-anos-mais-pobres-

do-brasil-estao-fora-da-creche-por-falta-de-vaga-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 10 jun. 2019. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/um-terco-das-criancas-de-0-a-3-anos-mais-pobres-do-brasil-estao-fora-da-creche-por-falta-de-vaga-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/um-terco-das-criancas-de-0-a-3-anos-mais-pobres-do-brasil-estao-fora-da-creche-por-falta-de-vaga-diz-ibge.ghtml
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da escola porque não existe vaga ou creche perto delas. Já entre o grupo de 20% 

com a renda mais alta, esse problema só atinge 6,9% das crianças. (G1, 2018) 

 

Sendo assim, nem tudo o que é pautado como negligência pelos órgãos de proteção 

efetivamente é, mas é resultado de uma falha ou pouca abrangência de políticas públicas e 

sociais. Exemplificando, como uma criança/adolescente pode estudar se não existe escola 

próxima de sua localidade ou transporte disponível? Como uma mãe/pai ou a família 

estendida pode garantir que seus filhos/netos/sobrinhos não se envolvam na 

criminalidade sendo que onde vivem não há nenhuma forma de lazer que possa desviar a 

atenção do crime? “Ainda recai sobre as famílias, social e economicamente 

desfavorecidas, a percepção de que são incapazes e inadequadas para criar seus filhos.” 

(RIZZINI et. al., 2006, p. 34) 

(...) A quem denunciar a negligência sofrida por essas famílias? Como 

“enquadrar” o Estado que pode muito bem ser caracterizado como o 

principal agente perpetrador da violência – ao não possibilitar educação e 

saúde para as crianças e seus pais, por não oferecer políticas eficazes de 
transferência de renda, por não prover políticas culturais para essa 

população, por não garantir um padrão de sobrevivência mínimo e 

decente para cada cidadão e cidadã deste país? (BARROS; BRAGA; 
FREITAS, 2013, p. 23 e 24) 

Assim, o Estado exige que os pais protejam seus filhos sem considerar 

que, geralmente, os primeiros também foram e continuam sendo privados 

de seus direitos. Ao invés de potencializar/promover políticas que 
protejam essas famílias em situação de vulnerabilidade social, punem-se 

os pais. (BRASIL et al., 2012, p. 183) 

 

Rizzini et. al. (2006) revela que o alvo das intervenções dos órgãos de proteção em 

questões ditas como negligência são famílias pobres, coadunando para a criminalização da 

pobreza. “Casos semelhantes de violação de direitos não recebem o mesmo ‘tratamento’ se 

a família tem recursos financeiros.” (p. 20) 

A negligência só pode ser considerada quando pensamos nas práticas de 
cuidado. É dita negligente a família que não cumpre a sua função, 

esperada, de cuidar/proteger os filhos. Entretanto, a ideia que norteia essa 

prática é aquela baseada na ordem familiar burguesa, instituída 
socialmente, pautada por valores hegemônicos – que ditam o certo e o 

errado, como uma criança deve ser educada e protegida. (BRASIL; 

CHARPINEL; LIVRAMENTO; ROSA, 2012, p. 182) 

 

Doravante os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) nas Síntese de Indicadores Sociais em 2017, foi possível observar que, 
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considerando um total de 207.004 milhões de habitantes e um salário mínimo a 937,00 

reais, há um percentual de 1,5% de cidadãos brasileiros vivendo sem quaisquer tipos de 

rendimento, 57,4% dos brasileiros sobrevivem com menos de 1 salário mínimo, 32% entre 

1 a 3 e 8,8% e entre 3 a 5 salários mínimos.  

Nesse seguimento, o IBGE afirmou que em 2017, 54,8 milhões de pessoas viviam 

com menos de R$ 406 por mês, apenas dois milhões a mais que em 2016. Portanto, ainda 

em consonância com a Síntese de Indicadores Sociais, foi possível perceber que a situação 

de pobreza do brasileiro subiu de 25,7% para 26,5%, como menciona a pesquisa realizada 

pelo instituto. É importante ressaltar que, de acordo a pesquisa, o Banco Mundial define 

como pobre, aquele individuo com rendimento abaixo dos US$ 5,5 dólares por dia, 

equivalente a R$ 406 reais mensais. 

 

Figura 2 - Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por Unidades de Federação em 2017 

 

Fonte: IBGE – Síntese de Indicadores Sociais (2018) 

 

É possível perceber a concentração da pobreza nas regiões norte e nordeste e em 

contrapartida ou melhores indicadores na região sul e em São Paulo. Na figura abaixo, 

percebe-se que os indivíduos que mais estão abaixo da linha da pobreza são mulheres 

sem cônjuge e com filhos, sendo que a mulher preta tem indicadores de pobreza mais 
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altos do que a mulher branca. Evidenciando que as expressões da questão social recaem 

de maneira insigne nas mulheres sem cônjuges e negras. 

 

Figura 3 - Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por arranjo domiciliar no Brasil. 

 

Fonte: IBGE – Síntese de Indicadores Sociais (2018) 

 

Netto (2007) expõe que as expressões das questões sociais encontram-se 

exponenciadas no advento do século XXI. O autor reconhece, também, que a pobreza é 

intrinsicamente relacionada com a desigualdade. Ainda, segundo o autor, não adianta a 

afirmação de que o crescimento econômico de um país trará em seu bojo a também 

diminuição da pobreza, pois, no modo de produção capitalista neoliberal, o estado se 

configura máximo para o capital e mínimo para o social. 

Na sociedade em que vivemos – vale dizer, formações econômico-

sociais fundadas na dominância do modo de produção capitalista -, 

pobreza e desigualdade estão intimamente vinculadas: é constituinte 
insuprimível da dinâmica econômica do modo de produção capitalista, a 

exploração, de que decorrem a desigualdade e a pobreza. No entanto, os 

padrões de desigualdade e de pobreza não são meras determinações 

econômicas: relacionam-se, através de mediações extremamente 
complexas, a determinações de natureza político-cultual; prova-o fato 

inconteste dos diferentes padrões de desigualdade e de pobreza vigentes 

nas várias formações econômico-sociais capitalistas. (NETTO, 2007, 
142) 
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Souza (2005) aponta que as desigualdades sociais também têm intrínseca relação 

com o preconceito racial. Uma reportagem realizada pela revista Exame em 2018, 

apresentou que existe uma grande desigualdade entre bancos e negros nos campos como 

trabalho, renda, educação, crime e participação política. Já a reportagem produzida pelo 

próprio IBGE denota que:  

(...) o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. 

Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com o 

desemprego e são maioria entre os que frequentam o ensino superior, por 
exemplo. Já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda, 

assim como os dos indígenas, costumam ser bem mais desvantajosos. 

(2018) 

 

Rizzini et. al. (2006), aponta que a negligência do Estado para com as famílias 

brasileiras, que levam a situações de pobreza, são antigas e assolam um grande número de 

famílias. Abaid, Dell’Aglio e Siqueira (2012) declaram que são milhares as famílias com o 

nível socioeconômico baixo e privadas de uma mínima condição de vida satisfatória: “São 

famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade, e que nem sempre 

conseguem desempenhar seu papel de mantenedores e guardiões do desenvolvimento de 

seus filhos.” (p. 176) Assim, Rizzini et. al. (2006), ressalta que: 

(...) o equívoco na compreensão do problema, cuja origem ficou, não por 

acaso, reduzida à incapacidade da família. Na atualidade, ressaltam-se as 
competências a família, mas, na prática, com frequência, cobra-se dos 

pais que deem conta de criar seus filhos, mesmo que faltem políticas 

públicas que asseguram condições mínimas de vida digna: emprego, 

renda, segurança e apoio para aqueles que necessitem. Nas duas últimas 
décadas vem ocorrendo um processo lento de mudança de paradigmas 

relacionados às atribuições e responsabilidades da família e do Estado, 

com o advento de novas leis e diretrizes de políticas, que destacam a 
centralidade da família e a importância da convivência familiar e 

comunitária, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e a 

Política Nacional de Assistência Social (2004). (p. 18) 

 

Sendo assim, a institucionalização de crianças e adolescentes, segundo os autores, 

não resolve em sua totalidade as especificidades das expressões da questão social que 

assolam as famílias. O necessário é uma política pública mais ampla que atenda as 

demandas das famílias brasileiras, indo ao encontro à Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), a qual declara que a política social deva ser universal.54 Rizzini et. al. 

                                                             
54 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de inciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
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(2006), expõe que as crianças são separadas da família de origem por diversos motivos, 

inclusive por práticas de proteção equivocadas, “que encaminham crianças para a 

institucionalização, em vez de buscar a superação da violação ou da crise que gerou o 

afastamento.” (p. 9) 

Não obstante, Abaid, Dell’Aglio e Siqueira (2012) afirmam que as famílias estão no 

centro de discussão das políticas públicas de assistência social. Assim como exposto 

anteriormente, o advento da PNAS, e consequentemente, o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) em 2004, trouxeram na matriacilidade na família uma nova forma de 

refletir sobre estes espaços destinados a elas. Entretanto, o desafio é ultrapassar a dimensão 

legal-normativa. 

Tais iniciativas tomam a família como alvo prioritário e como um 

“parceiro” preferencial para a sua implementação. Tivemos programas 

como o Programa Bolsa-Escola e o PETI (Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil) que, sendo direcionados para a infância carente, tinham 
na família o alvo prioritário de suas investidas. O advento do Programa 

Bolsa Família (que aglutinou diversos outros programas sociais) mantém 

na família seu foco de intervenção. O Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), que deveria ter o indivíduo (idoso ou portador de necessidades 

especiais) como alvo, termina tendo a família como parâmetro para sua 

operacionalização, uma vez que o recebimento de tal benefício está 
condicionado à renda de toda a família. Na área da saúde é que a família 

surge, mais que nunca, como elemento fundante. Temos o PSF 

(Programa de Saúde da Família) e, em alguns municípios, como em 

Niterói, o PMF (Programa Médico de Família). A família aparece assim, 
como uma dimensão fundamental para o estabelecimento e a 

implementação dessas políticas. (ABAID; DELL’AGLIO; SIQUEIRA, 

2012, p. 29-30) 

 

Portanto, Alencar (2013) revela que a ideia da matriacilidade sociofamiliar na 

execução das políticas sociais está intrinsicamente relacionada às ações de enfretamento da 

pobreza no país. Desse modo, a autora reitera a tendência mundial para a criação de 

programas sociais que envolvam as famílias em primeiro plano. Freitas e Mesquita (2011) 

enfatizam a importância dos programas Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). As autoras ressaltam que: 

Em suma, na conjuntura atual, a família brasileira retorna a cena 
enquanto agente importante e central das políticas públicas sociais, haja 

vista a proliferação dos programas e projetos assistenciais de combate à 

                                                                                                                                                                                         
social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 

base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento. (...) (BRASIL, 1988). 
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fome e miséria que tem como alvo a família. (FREITAS; MESQUITA, 

2011, p. 3) 

 

Deserte, Barros, et. al. (2013) destaca que a assistência social é a política mais 

próxima e preventiva e que possa melhorar as condições de vida da população usuária. É 

neste viés que Alcântara (2013) evidencia que muitos dos usuários dos equipamentos da 

assistência social advém da camada mais pauperizada da população, sendo compostas por 

famílias “(...) cujos direitos também não foram sequer respeitados ou garantidos pelo 

Estado, uma vez que não têm condições de suprir o mínimo para sua subsistência ou, 

quiçá, capacidade de enfretamento para os problemas do cotidiano.” (p. 57) 

Para tanto, as autoras reafirmam a importância do trabalho articulado em rede, e de 

uma Proteção Social Básica fortalecida, além das escolas, dos serviços de saúde, entre 

outros, no intuito de reduzir as expressões da questão social antes da família ou indivíduo 

necessitar de ser usuária dos equipamentos da Proteção Social Especial, no qual se inclui o 

acolhimento institucional.55 

Em 2018 foram gastos, de acordo com o Portal da Transparência, R$ 85,90 bilhões 

nas políticas de assistência social do Brasil, diante de um orçamento de R$ 88,74 bilhões. 

A área que mais dispendiosa foi a assistência comunitária, utilizando 36,84% do 

orçamento, enquanto que a assistência à criança e ao adolescente só utilizou de 0,25% do 

total orçamentário.  

Behring e Boschetti (2011) afirmam que a alocação de recursos para as políticas 

sociais envoltas na seguridade social tende a ser “pró-cíclico e regressivo” (SOARES, 

2000, p. 75 apud BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 164), portanto, os recursos são 

destinados a resolução de demandas paliativas, “que não alteram profundamente a estrutura 

das desigualdades sociais.” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 164)  

                                                             
55 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), a Proteção Social Básica se 

configura no: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas. Já a Proteção Social Especial, que se subdivide em Média e Alta complexidade, se configura, na 

média complexidade em: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); 

Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Já a alta complexidade abarca os serviços de acolhimento 

institucional; acolhimento em república; acolhimento em família acolhedora; proteção em situações de 

calamidades públicas e de emergências.  
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Entretanto, a Emenda Constitucional de número 95 prevê o congelamento dos 

gastos públicos por 20 anos a partir de 2016. Portanto, as políticas sociais no Brasil não 

terão perspectivas de melhora nos anos futuros. Mariano (2017) exemplifica o que é esta 

emenda constitucional: 

A Emenda Constitucional n.º 95/2016 foi resultado das Propostas 241 e 

55, que tramitaram, respectivamente, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, alcançando sua votação final, em segundo turno nesta 

última casa legislativa, no dia 16 de dezembro de 2016. A partir de então, 

foram inseridos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) vários dispositivos que implementaram um novo regime fiscal 

com um limite para os gastos do governo federal, que vigorará pelos 

próximos 20 (vinte) anos. Esse novo regime valerá, portanto, até 2036, 

sendo o teto fixado para 2017 correspondente ao orçamento disponível 
para os gastos de 2016, acrescido da inflação daquele ano. Para a 

educação e a saúde, o ano-base será este 2017, com início de aplicação 

em 2018. Qualquer mudança nas regras só poderá ser feita a partir do 
décimo ano de vigência do regime, e será limitada à alteração do índice 

de correção anual. (p. 256) 
 

Entretanto, apesar da matriacilidade sociofamiliar, o que se observa é um 

distanciamento das famílias ao acesso às condições mínimas de proteção social. O 

sucateamento dos espaços socioassistenciais no Brasil levam uma dificuldade da família 

em poder buscar uma efetiva resposta às suas demandas nas políticas sociais.  

O Racismo Institucional,56 termo definido pelos ativistas do grupo político Panteras 

Negras em 1960, é uma das expressões do racismo estrutural e está intrinsicamente 

relacionado com, além do preconceito que indivíduos e familiar sofrem nos espaços 

institucionais por ocasião da raça, com o sucateamento de espaços de proteção social 

destinados à pessoas pobres e majoritariamente negras, como os hospitais, escolas públicas 

e os conselhos tutelares, além disso, a falta de preparo dos profissionais destes 

equipamentos em atender a este público alvo. (SARAIVA, 2018) É como se política 

pública destinada para “pobre” deva ser permanentemente “pobre”, não sendo alvos de 

iniciativas de melhorias no financiamento por parte do governo, em contraposição ao 

                                                             
56 Fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas devido à 

sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos 

discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes da ignorância, da falta de 

atenção, do preconceito ou de estereótipos racistas. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca 

pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios 

gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. (DFID/PNUD, 2005, p. 6 apud EURICO, 

2013, p. 299) 
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incentivo das organizações privadas, majoritariamente utilizada por segmentos 

populacionais não pobres e brancos. 

O sucateamento de serviços, das instituições e dos programas não 

significa qualquer destruição. Significa a pulverização e por consequência 

negação de direitos da população negra, pois é essa que é maior 

demandatária desses direitos de acesso à educação e permanência nas 
unidades escolares públicas, à saúde, à assistência social (programas de 

transferência de renda), aos programas habitacionais etc. (SARAIVA, 

2018, p. 695) 

 

Por conseguinte, todos os programas socioassistenciais, como os de transferência 

de renda, são importantíssimos no amparo à família, pois “se configura como ‘ação 

reparatória’ de situações sociais de extrema pobreza.” (GALANTE, 2015) além de 

ampliar direitos sociais dito como básicos, como saúde, educação e alimentação, assim 

como o programa Bolsa Família. Como afirmado anteriormente, a pequena expressão ou 

a reduzida abrangência de políticas públicas e sociais levam às famílias a condições onde 

fica impossível o cuidado aos filhos. Portanto, é reiterada a importância das políticas 

públicas/sociais. 

A esse respeito, Fronza (2010), exemplifica: 

É com a implementação das políticas voltadas para a família e seus 

membros que se disponibilizam espaços para que estas questões sejam 

problematizadas e que se viabilize a possibilidade de os sujeitos se 
desenvolverem como cidadãos plenos, como está assegurado pelo 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS – que vem sendo 

implantado em nosso país a partir da aprovação da Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS – em 2004. (p.45) 

 

É importante salientar que as políticas sociais na atualidade, apesar da seguridade 

social ter sido institucionalizada com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

estão inseridas em um contexto neoliberal pós-crise dos anos 70 e início da reestruturação 

produtiva. Portanto, o que se enxerga é a não efetivação das políticas que compõe a 

seguridade social, tal como a assistência, saúde e previdência, de maneira universalizada.57 

                                                             
57 Em um país como o Brasil, com as tradições político-econômicas e socioculturais delineadas 

anteriormente, e que apenas a partir da Constituição de 1988 passa a ter em perspectiva a construção de 

um padrão público universal de proteção social, coloca-se um quadro de grande complexidade, aridez e 

hostilidade, para a implementação dos direitos sociais, conforme estabelecido no artigo 6º da Constituição 

Federal. Esta institui como direitos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,  a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência social. (...) (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 156) 
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O que se observa, entretanto, é o advento de políticas sociais fragmentadas e focalizadas 

em níveis de pobreza, sem uma “porta de saída”, ou seja, as pessoas que dependem dos 

programas socioassistenciais se veem eternamente subordinadas a estes, como o Bolsa 

Família, pois o sucateamento das redes socioassistenciais impedem uma diminuição da 

pobreza estabelecida no país.  

No período pós década de 1990, em especial, as crises dos sistemas 

estatais de bem-estar social afetam e ameaçam mais radicalmente as 

garantias de níveis mínimos de emprego e seus sistemas protetivos, 
acesso aos direitos assistenciais, a qualidade de saúde pública, educação 

gratuita como direitos universais. O projeto neoliberal ganhou força e 

priorizou ações como as de privatização do Estado, internacionalização 
da economia, desproteção social, sucateamento dos serviços públicos, 

concentração da riqueza e aumento da pobreza e indigência. (...). As 

consequências de transitar a atenção à pobreza da esfera pública dos 

direitos para a dimensão privada do dever moral são: a ruptura da 
universalidade dos direitos e da possibilidade de sua reclamação judicial, 

a dissolução de continuidade da prestação dos serviços submetidos à 

decisão privada, tendentes a aprofundar o traço histórico assistencialista e 
a regressão dos direitos sociais.  (FREITAS; MESQUISTA, 2011, p. 2-3) 

 

Sendo assim, muitas das políticas sociais acabam apenas por se configurarem 

paliativas à questão social, como declarado anteriormente. Além da fragmentação destas, 

é muito difícil que todas acabem com o problema por completo. O que se encontra, na 

prática, são situações que se repetem, famílias que são cada vez mais ditas como 

“desestruturadas”58 e culpabilizadas por uma situação imposta pela própria sociedade. 

Muitas das famílias, inclusive, passam por situações policialescas do Estado que deveria 

protegê-las e não julga-las em primazia. “(...). A intervenção sobre as famílias pobres, 

promovida pelo Estado, desautorizava os pais em seu papel parental, acusando-os de 

incapazes; assim os sistemas assistenciais justificavam a institucionalização de crianças” 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 70). 

Assim, o “modelo” é um Estado que reduz suas intervenções no campo 

social e que apela à solidariedade social, optando por programas 
focalistas e seletivos caracterizados por ações tímidas, erráticas e 

incapazes de alterar a imensa fratura entre necessidades e possibilidades 

efetivas de acesso a bens, serviços e recursos sociais. (...). Nossa hipótese 

é que, frente a esta conjuntura de crise e mudanças, as Políticas Públicas 
na área social deverão acentuar seus traços de improvisação e 

                                                             
58 Sobre esta questão Teixeira (2010) mostra que o conceito de famílias desestruturadas perpassa por: 

“Concepções estereotipadas de famílias e papéis familiares, centrados na noção de família padrão e as demais 

como “desestruturadas’, com expectativas das clássicas funções alicerçadas nos papéis atribuídos por sexo e 

lugar nos espaços público e privado” (p. 7) 
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inoperância, seu funcionamento ambíguo e sua impotência na 

universalização dos acessos a serviços sociais dela derivados. 
Permanecerão políticas ad hoc, casuísticas, fragmentadas, sem regras 

estáveis e operando em redes obsoletas e deterioradas. (YAZBEK, 2001, 

p. 37) 

 

Entretanto, consideramos que o correto seria a diminuição da fragmentação e 

focalização das políticas sociais, pois estas acabam sendo destinadas a uma parcela 

populacional que se enquadra em um parâmetro pré-estabelecido, individualizando, 

portanto, os direitos. O ideal seria a existência de uma política pública e social sólida e 

não fragmentada, portanto, garantida a todos. 

Desta forma, Alcântara (2013) reitera que no momento em que o assistente social 

for realizar o atendimento às famílias das crianças/adolescentes institucionalizadas é 

necessário: “(...) a intermediação entre os propósitos institucionais e a realidade das 

famílias assistidas, no sentido de não reproduzir os valores de controle e penalização sobre 

a ótica do Poder Judiciário.” (p. 58) 

 

3.4. A GARANTIA DE DIREITOS DOS ACOLHIDOS NAS INSTITUIÇÕES DE 

ACOLHIMENTO VISITADAS 

 

Uma das preocupações da nossa pesquisa foi buscar perceber a garantia de direitos 

das crianças e adolescentes nas Instituições de Acolhimento visitadas, de acordo com o 

ECA (BRASIL, 2018) e com as Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento 

(BRASIL, 2018).  

Aquino e Silva (2004), afirmam que as casas-lares são responsáveis por “zelar pela 

integridade física e emocional de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos 

violados” (p. 187) Portanto, sendo as instituições de acolhimento delimitadas nas políticas 

de proteção integral e de alta complexidade, há a necessidade de que estes espaços 

consigam garantir os direitos das crianças e adolescentes acolhidas de maneira integral, 

visto que seus direitos já se encontram violados. Os autores enfatizam que todos os direitos 

previstos no ECA (BRASIL, 2018) devam ser garantidos, inclusive o da convivência 

familiar e comunitária. Portanto, a instituição de acolhimento não pode ter uma visão de 

cunho assistencialista e pautado no senso comum, mas deve: “(...) implantar modelos que 
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contemplem ações emancipatórias, com base na noção de cidadania e na visão de crianças 

e adolescentes como sujeitos de direitos em situação peculiar de desenvolvimento.” 

(AQUINO; SILVA, 2004, p. 187) 

A assistente social da Instituição C mencionou que, a garantia da individualidade 

concedida as crianças e adolescentes no espaço de acolhimento foi um desafio, pois não 

existiam armários que separassem os pertences dos acolhidos no início do funcionamento 

da instituição, sendo estes compartilhados entre todos os que dormiam no mesmo espaço 

físico. Atualmente, todas as técnicas das instituições de acolhimento visitadas afirmaram 

que mantém a individualidade de cada acolhido em todos os aspectos, não apenas no que 

tange aos armários individuais. A única instituição onde não foi possível realizar esta 

análise foi a Instituição E. 

Outro aspecto analisado foi em relação ao desenvolvimento comunitário dos 

acolhidos, o assim como preconiza no art. 100 do ECA (BRASIL, 2018) e nas Orientações 

Técnicas para Serviços de Acolhimento (BRASIL, 2009): 

Todos os esforços devem ser empreendidos para preservar e fortalecer 

vínculos familiares e comunitários das crianças e dos adolescentes 

atendidos em serviços de acolhimento. Esses vínculos são fundamentais, 

nessa etapa do desenvolvimento humano, para oferecer-lhes condições 
para um desenvolvimento saudável, que favoreça a formação de sua 

identidade e sua constituição como sujeito e cidadão. (...) (AQUINO; 

SILVA, 2004, p. 20) 

 

De acordo com o inciso I do art. 16, toda a criança e adolescente tem direito a “ir, 

vir e estar” nos espaços comunitários59. O que se percebe é que, nas instituições de 

acolhimento visitadas, entretanto, os acolhidos acabam se transfigurando como pequenos 

presidiários, assemelhando-se a estrutura tanto combatida pelos órgãos de proteção, como 

a do SAM e da FUNABEM, sendo estas modificadas com o advento do ECA (BRASIL, 

2018): 

Durante muitos anos a colocação de crianças e adolescentes em 

instituições se configurava como instrumento de privação de liberdade, 

visto que esses espaços funcionavam como instituições totais, nas quais 
todas as atividades e serviços eram desenvolvidos dentro dos muros das 

                                                             
59 Ao realizarmos um estudo nas instituições de acolhimento localizadas no distrito de Braga, em Portugal, as 

técnicas entrevistadas afirmaram as crianças não estão institucionalizadas apenas para posteriormente serem 

adotadas, mas mantém vínculos com as famílias, podem ir à casa destes ou recebe-los no espaço 

institucional, visando a uma possível reintegração familiar. O mesmo se aplica ao desenvolvimento 

comunitário, no qual os acolhidos estão livres para frequentarem os espaços que desejarem e que não os 

ofereça risco, os mais velhos, até mesmo, estão autorizados a irem aos espaços comunitários sem supervisão. 
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entidades (educação, atenção à saúde, lazer e etc). (AQUINO; SILVA, 

2005, p. 191) 

 

Neste sentido, pode-se perceber que a maior parte das crianças e adolescentes das 

instituições de acolhimento visitadas permanecem a maior parte do tempo dentro da 

instituição, não interagindo com a comunidade. Um dos motivos é a falta de recursos 

institucionais para incentivar a interação destas com a comunidade; assim como exposto 

pela assistente social da Instituição B, o motorista da instituição é um voluntário, ou seja, 

não tem contrato fixo com a instituição para fornecer os serviços aos acolhidos, portanto, é 

dificultoso programar alguma interação na comunidade com as crianças, foi mencionado, 

até mesmo, que os acolhidos vão à escola a pé e sem supervisão, apesar desta ser uma 

iniciativa positiva no intuito de desenvolvê-los à independência. Entretanto, caso a família 

faça isso, é penalizada. 

A assistente social da Instituição A, à qual acolhe pessoas com deficiência, afirmou 

que, por ocasião da instituição fazer propaganda da entidade e, também, por divulgarem 

em redes sociais a necessidade de ajuda, eles recebem bastantes doações e pedidos de 

parcerias de terceiros, os quais muitos levam os acolhidos para atividades em outros 

espaços de lazer e aprendizagem; entretanto, não foi possível ver uma iniciativa da própria 

instituição em exercer uma atividade comunitária com os acolhidos. Portanto, o 

desenvolvimento comunitário ocorre quando pessoas de fora da entidade os visitam, seja 

apenas para levar doações ou para exercer alguma atividade recreativa com eles no espaço 

de acolhimento.  

A assistente social da Instituição D, a qual acolhe 40 crianças, expôs que, apesar de 

existir um motorista contratado pela instituição, não é possível levar os acolhidos em 

conjunto a um passeio no cinema, entre outras atividades comunitárias, por ocasião do 

carro não ser grande o suficiente e por não ter um número de profissionais satisfatório para 

poder se responsabilizar pelas crianças nos espaços comunitários. Neste sentido, para que o 

desenvolvimento comunitário ocorra nesta instituição, é necessário que estas sejam 

divididas em grupos, não fazendo todos as atividades em conjunto. A assistente social 

afirmou, ainda, que há uma parceria com uma entidade esportiva no bairro, entretanto, pela 

dificuldade mencionadas anteriormente, não é possível que todas as crianças façam as 

atividades neste ambiente. A assistente social da Instituição C afirmou ser muito difícil a 

saída dos acolhidos da instituição, normalmente estes têm mais contato com a comunidade 



78 

 

na escola do que em outros espaços. 

Foi percebido que as instituições dependem bastante da ajuda de terceiros para o 

desenvolvimento comunitário dos acolhidos, por exemplo, no momento da entrevista com 

a assistente social da Instituição C, foi possível perceber a chegada de um grupo de jovens 

vinculados a uma igreja local que desejavam realizar uma atividade com eles. A Instituição 

A, por exemplo, precisa de que pessoas fora da instituição realizem atividades culturais 

com os acolhidos. 

A única instituição que não fez menção direta às dificuldades em cumprir com a 

prerrogativa do desenvolvimento comunitário dos acolhidos foi a Instituição B, a qual 

recebe financiamento direito de uma entidade privada. A assistente social expôs que todas 

as crianças/adolescentes são amparadas pela comunidade local a partir de um sistema de 

parceria com entidades privadas. Um dos exemplos mencionados pela entrevistada foi uma 

escola particular que oferece atividades recreativas aos acolhidos. 

É importante salientar que a dificuldade em promover o desenvolvimento 

comunitário das crianças/adolescentes/adultos em situação de acolhimento, prejudica sua 

autonomia e desenvolvimento, pois estas acabam por não ter as mesmas experiências de 

vida em contraposição aos que coabitam fora de uma instituição. Portanto, é ratificado a 

importância que têm desses não permanecerem por muito tempo institucionalizados.  

Com relação a convivência familiar, as técnicas de todas as instituições visitadas 

afirmaram que a família, excluindo aqueles que estão destituídos do poder familiar ou com 

ordem de afastamento, tem o direito de visitar seus filhos nos horários pré-estabelecidos 

pela instituição.  

Entretanto, ao perguntarmos sobre apadrinhamento afetivo, nenhuma instituição 

afirmou de alguma criança que tenha um padrinho, apesar desta ser uma iniciativa 

importante no quesito de garantir a convivência com outras famílias, principalmente de 

adolescentes, os quais têm mais dificuldades de serem adotados e podem ficar até os 18 

anos institucionalizados. É importante salientar que esta análise não pôde ser realizada na 

Instituição E, à qual atende apenas bebês, assim como exposto na tabela 7, devido a faixa 

etária dos acolhidos. 

O relacionamento de crianças e adolescentes abrigados com outras 

famílias é uma forma de garantir o direito à convivência familiar para os 
meninos e meninas cujas chances de retorno para suas famílias de origem 



79 

 

foram esgotadas. Nesse sentido, a colocação em família substituta, por 

exemplo, configura-se como opção importante frente à tradicional prática 
brasileira de institucionalização prolongada de crianças e adolescentes em 

situação de risco, condenados a viver grande parte de suas vidas privados 

de qualquer vivência familiar. (AQUINO; SILVA, 2005, p. 190) 

 

O apadrinhamento, que consiste em uma pessoa que aconselha e orienta a 

criança/adolescente, ou seja, um vínculo sem constituir família60, é uma forma de 

contornar a longa permanência da criança na instituição. Com o padrinho, esta criança tem 

possibilidade a um apoio emocional que a instituição não pode dar com totalidade, tem 

acesso à outras oportunidades, como presentes, passeios (que na instituição não ocorre com 

frequência), um final de semana em outra casa, etc. O apadrinhamento é uma forma de 

possibilitar a adoção tardia61, pois garantindo o vínculo deste padrinho à criança, pode ser 

que o mesmo se interesse em adotar. Entretanto, também pode se configurar em uma 

medida de retirar parte da responsabilidade da instituição e do Estado em garantir o direito 

à convivência familiar e comunitária de maneira integral aos acolhidos. 

Rizzini et. al. (2006) delimitei-a sobre a importância da experiência de um padrinho 

afetivo no serviço de acolhimento, ratificando a ideia de que o apadrinhamento é uma 

maneira de fazer com que as crianças e adolescentes tenham um convívio familiar 

enquanto aguardam a reintegração familiar ou a adoção por família substituta: 

A ideia principal é promover o convívio familiar de crianças e 

adolescentes que estejam com dificuldade de reintegração. São casos em 
que se estabelece a aproximação de pessoas como padrinhos afetivos de 

crianças, cujas famílias não são conhecidas ou tenham perdido o poder 

familiar. Nestas circunstâncias, a criança geralmente permanece abrigada, 
aguardando uma solução, que pode ser uma possível reintegração ou 

adoção. Um processo dessa natureza pode levar anos; portanto, faz-se 

necessária uma alternativa como a do apadrinhamento, para que a criança 
possa vivenciar situações familiares. (RIZZINI et. al., 2006, p. 104) 

 

                                                             
60 Informação cedida, por Bárbara Toledo, no Ciclo de Palestras “Adoção 2017 – Como transformar vidas”, 

ocorrido no auditório da Livraria Travessa do Shopping Leblon, de 8 a 17 de março de 2017. Bárbara Toledo 
é Tabeliã e presidente do Instituto Quintal de Ana. 
61 Tardia é um adjetivo usado para designar a adoção de crianças maiores. Considera-se maior a criança que 

já consegue se perceber diferenciada do outro e do mundo, ou seja, a criança que não é mais um bebê, que 

tem uma certa independência do adulto para satisfação de suas necessidades básicas. Vários autores 

consideram a faixa etária entre dois e três anos como um limite entre a adoção precoce e a adoção tardia. 

Outros fatores também concorrem para essa avaliação como o tempo de permanência da criança em 

instituição e o seu nível de desenvolvimento. Pode acontecer que crianças com dois, três anos ainda não 

apresentem comportamentos compatíveis com a sua faixa etária, ou seja, não andam sozinhas, não falam ou 

usam fraldas e a adaptação delas não apresentará características típicas de uma adoção tardia, como as fases 

de comportamentos agressivos ou regressivos, pelas quais passam a maioria das crianças adotadas a partir 

dessa idade. (VARGAS, 1998, p. 1) 
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Em relação ao acesso aos serviços públicos, a assistente social da Instituição E 

afirmou que este acesso, em especial aos serviços de saúde, é insuficiente para atender a 

demanda de todos os acolhidos. Apesar deles terem prioridade nos serviços62, as longas 

filas de espera, a falta de profissionais, entre outras questões, dificulta o integral acesso dos 

acolhidos nos equipamentos. O que ocorre, são algumas pessoas que realizam atividades 

filantrópicas com os acolhidos, como médicos que os atende de maneira gratuita, entre 

outros. Apesar da assistente social não ter realizado queixa sobre a falta de recursos, a 

necessidade de se precisar da ajuda filantrópica de alguns profissionais da comunidade, 

reforçam a necessidade de uma ajuda externa à instituição. 

Também foi salientado pelas assistentes sociais lotadas nos equipamentos a 

necessidade de doação de terceiros para o fomento da economia da entidade, e até mesmo 

para garantir os mínimos direitos aos usuários. As assistentes sociais das instituições B, C e 

D afirmaram que a quantia recebida em parceria com o município, equivalente a 797,42 

reais por criança, não é o suficiente, visto que estas demandam de bastantes recursos, pela 

própria condição de desenvolvimento. Outra observação salientada pelas técnicas destas 

instituições, foi que por causa da crise do Estado do Rio de Janeiro63, os recursos 

financeiros chegavam a atrasar e, muitos dos antigos colaborados das instituições deixaram 

de fazer suas doações, abalando em demasia o orçamento institucional. 

Percebe-se, portanto, que todos as instituições visitadas dependem de algum tipo de 

ajuda filantrópica. O que ocorre, entretanto, é que aquilo que deveria ser direito da criança 

e do adolescente, ou seja, a garantia integral de seus direitos por meio de um sistema de 

garantia de direitos no bojo da Constituição Federal de 1988, passe a necessitar de ações de 

benevolência para a total efetivação destes. Neste sentido há de se perceber que estas ações 

corroboram com a refilantropização da questão social: 

                                                             
62 Assim como explicita o Art. 4º do ECA (BRASIL, 2018): “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.” 
63 A crise do Estado do Rio de Janeiro se iniciou no fim de 2014 e foi caracterizada tanto quanto uma crise 

econômica quanto por uma crise política, em decorrência da queda dos royalties do petróleo e da má gestão 

das finanças públicas. (O GLOBO, 2015) 

Sobral (2017, p. 34) realiza um panorama da crise: “Nos últimos anos, governo do Estado do Rio de Janeiro 

veio passando por uma progressiva deterioração de suas contas. A situação se tornou tão dramática que não 

apenas o governo se viu impedido de executar plenamente as políticas públicas, como também ficou 

gravemente insolvente a ponto de sofrer sucessivos arrestos judiciais. O resultado foi a explicitação de uma 

situação de claro desgoverno, no qual os gestores já tinham perdido a capacidade de planejamento na 

execução orçamentária. Assim, o rumo da gestão passou a ser guiado pelas tentativas de renegociação de sua 

dívida somadas às disputas de inúmeros grupos de pressão afetados.”  
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Por outro lado, as múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita 

do capital, tornam-se objeto de ações filantrópicas e de benemerência e 
de “programas focalizados de combate à pobreza”, que acompanham a 

mais ampla privatização da política social pública, cuja implementação 

passa a ser delegada a organismos privados da sociedade civil, o chamado 

“terceiro setor”. Ao mesmo tempo expande-se a compra e venda de bens 
e serviços, alvo de investimentos empresariais que avançam no campo 

das políticas públicas. A intervenção do Estado no atendimento às 

necessidades sociais é pouco recomendada, transferida ao mercado e à 
filantropia, como alternativas aos direitos sociais que só existem na 

comunidade política. (IAMAMOTO, 2013, p. 327) 

 

Outra questão salientada pelas assistentes sociais entrevistadas foi sobre o estigma 

que as crianças/adolescentes sofrem por estarem acolhidos em uma instituição. O 

preconceito gerado por parte da sociedade prejudica em demasia o desenvolvimento 

comunitário dos acolhidos. A assistente social da instituição B afirmou que na escola, 

espaço de desenvolvimento integral, alguns professores acabam por culpabilizar as 

crianças e adolescentes provenientes de instituições de acolhimento, como se elas fossem 

mais “instáveis” e não soubessem regras básicas de convivência, como se não fossem 

iguais as crianças e adolescentes de outras famílias mais tradicionais, e que, por isso, 

devem elas ser tratadas de maneira diferenciada. 

Um caso de preconceito ocorreu com um acolhido na instituição B, no qual a 

assistente social entrevistada afirmou que uma professora expôs um aluno a todos da turma 

afirmando que ele era “mal-educado" por ter vindo de um abrigo. Outro caso emblemático 

foi referente a um acolhido da Instituição C, tendo a assistente social entrevistada relatando 

que algumas das crianças/adolescentes das escolas apelidaram um acolhido de “menino de 

abrigo”. 

Sob outra perspectiva, pode-se pensar que apelidos e esses tipos de atitude nas 

escolas sejam comuns, entretanto, no caso da criança/adolescente advinda de uma 

instituição de acolhimento, os apelidos acabam por estigmatiza-las negativamente. 

Goffman (1963, p. 6) delimita o que seria o estigma:  

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que 

ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram 

numa categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma espécie 
menos desejável - num caso extremo, uma pessoa completamente má, 

perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e 

total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica 
é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito 

grande - algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma 
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fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica 

entre a identidade social virtual e a identidade social real. 

 

A assistente social da Instituição A, que acolhe pessoas com deficiência, afirmou 

que os acolhidos não frequentam as escolas regulares, mas são educados por professores 

particulares, indo em contradição ao que preconiza a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, que afirma que as crianças e 

adolescentes deficientes têm direito de frequentar as escolas regulares.64  

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que 

delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que 

foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem 
social. A partir do processo de democratização da educação se evidencia 

o paradoxo inclusão/exclusão, quando os sistemas de ensino 

universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos 
considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob 

formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos 

processos de segregação e integração que pressupõem a seleção, 
naturalizando o fracasso escolar. (...) (BRASIL, 2008, p. 4)  

 

Ainda em relação a Instituição A, é importante ressaltar que o modelo de instituição 

exclusivas para pessoas com deficiência está sendo amplamente combatido pela Human 

Rights Watch65 (HRW), por afirmarem, através de um relatório de pesquisa sobre a vida 

das pessoas com deficiências nos lares para pessoas com deficiência no Brasil, que as 

crianças e adultos que estão inseridas nestes espaços de acolhimento, vivem em lares que 

enfrentam múltiplos problemas, como: não recebem os cuidados necessários; não tem 

funcionários o suficientes e treinados nos espaços de acolhimento; os funcionários não os 

ajudam a se vestirem completamente; algumas pessoas são amarradas a cama para serem 

impedidas de se movimentarem; alguns funcionários medicam os acolhidos sem 

                                                             
64 A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado 

substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que 

levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização, 

fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico-
terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem as 

práticas escolares para os estudantes com deficiência. (p. 1-2) 
65 De acordo com o website da própria instituição: “A Human Rights Watch é uma organização internacional 

de direitos humanos, não-governamental, sem fins lucrativos, contando com aproximadamente 400 membros 

que trabalham em diversas localidades ao redor do mundo. (...) Fundada em 1978, a Human Rights Watch é 

reconhecida por investigações aprofundadas sobre violações de direitos humanos, elaboração de relatórios 

imparciais sobre essas investigações e o uso efetivo dos meios de comunicação para informar e sensibilizar 

diversos públicos sobre suas causas. (...) A partir de casos concretos de violações, a HRW se reúne com 

governos e organizações internacionais para propor políticas públicas e reformas legais necessárias para 

proteger direitos e garantir a reparação para vítimas de violações passadas.” (HUMAN RIGHTS WATCH, 

s/d) 
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permissão; não existem múltiplas atividades aos acolhidos nestes espaços; muitos ficam na 

cama por horas; muitos são impedidos de realizarem escolhas pessoais; os acolhidos 

dividem o mesmo quarto com outras pessoas e compartilham objetos pessoais; muitos não 

vão às escolas; muitos não têm direito de decidir se querem sair ou não da instituição.66 

Apesar de não ter sido possível realizar uma investigação ampla na Instituição A, foi 

possível perceber que, assim como afirmado pela HRW, os acolhidos coabitam o mesmo 

quarto, independente do sexo, o que lhes tira a privacidade. 

Ao discutirmos acerca do tempo em que as crianças e adolescentes permanecem 

acolhidas no Serviço, observa-se que todas as instituições entrevistadas buscam promover 

a reinserção do poder familiar e, quando não possível, a inserção das crianças e 

adolescentes em família substituta. A instituição A, afirma que é muito difícil uma criança 

e adolescente estar abrigado na instituição por mais de 2 anos, pois é feita uma tentativa 

exaustiva até que haja a reinserção familiar ou a inserção em família substituta. Entretanto, 

a técnica da Instituição E, que abriga bebês, afirma que muitas das vezes é necessário, após 

não ter sido possível a reinserção familiar ou a inserção em família substituta, transferir as 

crianças para outras instituições de acolhimento, onde, por muitas vezes, permanecem até 

completarem 18 anos.67 

 As técnicas das instituições C, D e E afirmaram ser comum que as crianças 

retornem à família de origem e voltem a instituição. A assistente social da instituição E 

afirmou que o certo é não forçar a reinserção familiar, para não acontecer dos direitos das 

crianças/adolescentes serem violados novamente por conta de uma reinserção familiar 

malsucedida. O correto é que os acolhidos apenas reincidem ao lar familiar de origem 

quando houver a certeza de que este ato será benéfico a eles. 

Quanto a inserção das crianças e adolescente em família substituta, a assistente 

social da instituição E afirmou o preconceito que existe por parte dos interessados em 

                                                             
66 Informações obtidas a partir do relatório, disponibilizado pela HRW: “A vida das pessoas com deficiência 

em lares para pessoas com deficiência no Brasil.” Disponível em: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/accessible_document/brazil0518port_etr.pdf. Acesso em: 03 jun. 

2019 
67 A Dra. Eufrásia Maria Souza, coordenadora de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da 

Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ratificou a importância de um fortalecimento e uma ampliação das 

repúblicas institucionais para àqueles que necessitarem de uma ajuda quanto ao fomento da autonomia 

quando forem desinstitucionalizados. A ideia é a presença de educadores nas repúblicas que ajudariam em 

questões, como, por exemplo, na busca por emprego, a gerir o dinheiro ganho, etc. Esta informação foi 

cedida no seminário “Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Social”, 

realizado dia 22 de Março de 2019 na Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/accessible_document/brazil0518port_etr.pdf


84 

 

adotar uma criança/adolescente advinda de uma instituição de acolhimento. Eles acham 

que quando adotarem irão ter a criança perfeita, não entendendo que as relações sociais 

que as crianças criam na instituição e mesmo nas circunstâncias que levaram à 

institucionalização impactam suas vidas futuras. Portanto, há algumas devoluções, até 

mesmo depois de anos adotadas, contudo, também acontece de algumas 

crianças/adolescentes solicitarem o retorno à instituição após terem habitado junto à 

família adotiva.  

Pode-se observar, também, a presença do racismo que também perpassa as famílias 

interessadas em adotar uma criança destituídas do poderio familiar de origem. Deste modo 

“a conta da adoção” não fecha, ou seja, há muitos pretendentes a adoção e muitas 

crianças/adolescentes ainda institucionalizadas, como exposto anteriormente nos dados 

estatísticos sobre as crianças/adolescentes aptas para adoção no Estado do Rio de Janeiro e 

no Brasil e os dados sobre os pretendentes à adoção. Silveira (2005, p. 17-19) expõe a 

incipiência do racismo: 

A desigualdade entre brancos e não-brancos e a discriminação racial são 

fatos visíveis nos diversos setores da sociedade, apesar de aparecerem de 

forma velada, na base do mito da democracia racial. Vive-se em uma 

nação na qual o racismo é tratado como se não existisse, como não-
explícito. Afinal, somos todos miscigenados, e cada brasileiro, de algum 

modo, “reconhece” suas raízes na senzala. No plano social e econômico, 

o negro tem sofrido os efeitos de uma sociedade excludente, na qual 
conflitos sutis ou aparentes o colocam numa posição de inferioridade e 

em desigualdade de condições. (...). No contexto da adoção há certa 

tendência a considerar os componentes raciais não só como aspectos 
pertinentes à identidade de crianças disponíveis para serem adotadas, mas 

também como meio de selecioná-las. Neste sentido, elas podem ser 

incluídas ou excluídas, abrindo um vasto campo para ações 

discriminatórias. O quesito cor aparece então como mais um elemento 
“visível do campo ideológico constituído de estereótipos, de preconceitos 

que demonstram a imagem do negro inferiorizada em relação ao branco.” 

(SILVEIRA, 2005, p. 17-19) 

 

Um caso de racismo foi relatado pela assistente social da instituição E, onde uma 

família habilitada para adoção queria adotar apenas o menino de um casal de irmãos, 

porque a menina tinha cabelo cacheado e a família queria uma criança branca e de cabelo 

liso. 

Outra observação salientada pela assistente social da Instituição E é referente a 

circulação de crianças. Como as técnicas lotadas nas instituições de acolhimento devem 
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garantir a reinserção familiar da criança/adolescente, muitas destas vão para a família 

extensa por não poderem mais coabitarem junto a família de origem. Entretanto, o membro 

da família extensa, muitas das vezes, devolve a criança para a família originária, onde a 

violação dos direitos acaba por recomeçar, sendo a proteção integral à criança e ao 

adolescente violada. 

Entretanto, as assistentes sociais entrevistadas reafirmaram o esforço realizado por 

elas para garantir o direito e a proteção integral às crianças e adolescentes acolhidas, a 

dificuldade, na verdade, é o tempo e a disponibilidade do assistente social em realizar os 

atendimentos de maneira integral à criança, ao adolescente e a família. A assistente social 

da Instituição E afirmou ser complicado assistir de maneira prioritária e excepcional as 20 

crianças da instituição, visto que também há a necessidade de acompanhar a família, e, 

muitas das vezes, cada acolhido tem um total de mais 10 membros familiares para serem 

acompanhados pelas técnicas da instituição. Sendo assim, é difícil para que o assistente 

social realize um bom estudo de caso para se garantir uma efetiva reestruturação familiar 

ou uma inserção em família substituta. 

Além do fortalecimento e da manutenção dos vínculos afetivos entre os 
abrigados e seus familiares, outro aspecto se mostra importante para a 

garantia do direito à convivência familiar das crianças e dos adolescentes 

em abrigos: a busca da reestruturação de suas famílias. Assim, superadas 
as dificuldades que determinaram o afastamento, pais, mães e 

responsáveis poderão desenvolver as condições para receber seus filhos 

de volta. A reestruturação familiar envolve aspectos complexos, 

relacionados à superação de fatores difíceis de resolver no curto prazo, 
como o desemprego e a dependência de drogas, por exemplo, que 

demandam muito mais em termos de coordenação de outras políticas 

públicas do que um esforço isolado das próprias instituições de abrigo. 
No entanto, essas entidades podem realizar ações de valorização da 

família, bem como estabelecer a inserção dos familiares na rede de 

proteção social disponível e nas demais políticas públicas existentes. 
(AQUINO; SILVA, 2005, p. 189) 
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4. PARANDO POR AQUI, POR HORA.  

 

Pode ser inegável que os motivos que levam a institucionalização de crianças e 

adolescentes em instituições de acolhimento perpassam os elementos das expressões da 

questão social que se encontram exponenciadas no cotidiano capitalista e que, mesmo 

sendo um local de proteção social especial de alta complexidade, ainda assim, nem todos 

os direitos dos acolhidos são garantidos nos espaços de acolhimento. O que ocorre, 

entretanto, é a violação de direitos antes no âmbito da família de origem perpetuando no 

cotidiano institucional. 

Na hipótese da reinserção ao grupo familiar de origem não poder ter sido 

operacionalizada, o acolhido pode ser adotado por uma família substituta, entretanto, caso 

isto também não ocorra, visto a preferência da adoção para os habilitados em adotar, a 

criança/adolescente deve se sentir o máximo possível em um ambiente familiar na 

instituição. Entretanto, sabe-se que tanto os técnicos de referência, quanto outros 

funcionários, não substituem o laço familiar de origem, pois estão no espaço a serviço e 

não para estabelecerem quaisquer vínculos de família com os acolhidos, a não ser que se 

sintam à vontade para tal. 

É necessário que o acolhimento seja uma efetiva política de proteção social, no 

intuito de evitar que as expressões da questão social perpetue quando ocorrer a 

desinstitucionalização. Portanto, revisitando a motivação para esse estudo e a questão de 

fundo: o acolhimento garante ou não garante direitos? Se a intenção é garantir 

primordialmente os direitos dos acolhidos nestes espaços, há a necessidade de que seja 

efetivo, assim como preconiza as legislações. 

Entretanto, pode-se inferir que as instituições de acolhimento não garantem 

efetivamente os direitos dos acolhidos, caminhando contraditoriamente ao previsto nas 

legislações; como pode ser observado na maioria das instituições visitadas que não 

cumprem em totalidade com o direito dos acolhidos ao desenvolvimento comunitário.  

Portanto, apesar das entidades de acolhimento serem o local onde, a priori, os 

acolhidos deveriam se sentir em casa, foi possível observar o contrário, o desenvolvimento 

dos acolhidos nesses espaços é diferente daquilo que acontece com outras 

crianças/adolescentes dos quais nunca estiveram acolhidas. Um dos motivos pode ser os 
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poucos recursos financeiros das entidades, dependendo destas realizarem parcerias com 

setores da sociedade civil ou de dependerem de doações. Pode-se inferir, deste modo, que a 

única instituição que conseguiu prover o desenvolvimento comunitário dos acolhidos foi a 

Instituição B, a qual é financiada por uma empresa privada. Entretanto, os poucos recursos 

financeiros não devem ser motivo para uma não garantia de direitos e nem para o fomento 

de um ambiente de desproteção, pois o princípio do melhor interesse da 

criança/adolescente deve ser garantido em primazia. 

Como afirmado nas entrevistas, não apenas os espaços de acolhimento não 

garantem em totalidade os direitos dos acolhidos, mas toda a rede de proteção. Apesar de 

terem prioridade nos atendimentos, torna-se muito dificultosa a marcação de consultas 

médicas, o acesso à escola e aos programas socioassistenciais. A garantia de proteção 

integral não deve ser efetivada apenas pela instituição, mas por todo o sistema de garantia 

de direitos. 

No decorrer da pesquisa bibliográfica e nos diálogos no campo foi possível 

perceber que as expressões da questão social têm intrínseca relação com a inserção das 

crianças e adolescentes em entidades de acolhimento, a pouca abrangência das políticas 

sociais faz com que seja impossível a realização do cuidado integral da família e seus 

membros, mesmo que o Estado considere que a família é autossuficiente para cuidar do 

bem-estar dos entes em seu meio, portanto, entende-se, também, que o acolhimento é um 

dos elementos para se pensar a questão social. É importante considerar que as famílias 

pobres vivem uma realidade de vulnerabilidade e de exclusão do acesso aos bens culturais 

e econômicos, que se constituem em uma situação difícil de ser superada. 

Considerando que para a criança/adolescente retornar à família de origem seja 

necessária a reestruturação desta em termos materiais, fica difícil que realmente aja uma 

efetiva reinserção do acolhido à família com políticas sociais falhas, seletivas e 

focalizadas. O que acontece é um movimento pendular, no qual a criança/adolescente 

retorna à família de origem e a violação volta a acontecer, pois não houve uma efetiva 

reestruturação da condição social da família e isso faz com que o acolhimento seja 

compreendido como a solução. 

Seria necessária uma política social efetivamente universalizada e transversalizada 

assim como preconiza a Constituição Federal de 1988, para fazer frente às demandas das 

famílias diante dos ataques da lógica do capital. Entretanto, sabe-se que diante do cenário 
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neoliberal que enfrentamos no cotidiano das relações sociais a realidade de uma 

universalização das políticas sociais parece distante, ainda se considerarmos, que nos 

tempos atuais os discursos liberais estejam tomando cada vez mais força no cenário 

político-social brasileiro contemporâneo.  

Durante as entrevistas, foi perceptível o reconhecimento da relevância das políticas 

públicas, no entanto, as falas sinalizaram que estas são deficitárias para o atendimento das 

demandas das famílias. 

Sendo assim, a perspectiva é de medidas paliativas, fragmentadas e focalizadas em 

resposta às expressões da questão social. Assim como Mota (2015) pode afirmar, a ideia é 

a de que passamos por uma “cultura da crise”, onde devemos ceder nossos direitos e nos 

adentrarmos em reformas que incidem diretamente na situação de pobreza dos cidadãos 

para reacender o capital brasileiro.  

Uma das alternativas em contraposição ao sucateamento dos espaços 

socioassistenciais destinados à infância e à adolescência, incluindo, portanto, as 

instituições de acolhimento, seria um maior fortalecimento político das crianças e 

adolescentes. É preferível que a própria criança e o adolescente opinem acerca das ações 

estatais para a garantia de seus direitos. Não podemos nos abster da ideia de que estes 

também são seres políticos que devem ter suas opiniões respeitadas em uma sociedade 

pautada na democracia. Há a necessidade de um aprofundamento e de uma ampliação da 

inserção destes nos espaços democráticos.  

No que tange a uma possível solução à diminuição da inserção de crianças em 

instituições, uma das possibilidades, seria a iniciativas de creches em horários integrais, 

pois isto facilitaria do pai/mãe da criança em deixar seu filho na creche enquanto trabalha. 

É uma possibilidade que fomentaria com que a família não seja denunciada por negligência 

sendo que esta precisa promover o sustento de seus membros. 

Não poderíamos deixar de trazer uma questão relevante que trata da importância de 

discutir acerca do trabalho do assistente social com famílias e 

crianças/adolescentes/adultos em situação de acolhimento, no qual deve ter em 

consonância com o projeto ético-político constituinte da profissão. 

É importante ressaltar que o fazer profissional do assistente social é permeado de 

complexidades, o profissional de serviço social deve ser criativo e proposito para lidar com 
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as demandas recorrentes das expressões da questão social e experiente acerca dos 

instrumentos técnicos-operativos constituintes da profissão, como a entrevista, visita 

domiciliar, relatórios, pareceres, entre outros, para conseguir realizar as múltiplas 

capacidades profissionais. (IAMAMOTO, 1998) Portanto, o profissional, não pode deixar 

que seu fazer profissional obtenha uma visão maniqueísta das demandas e, também, não 

deve deixar-se sucumbir às ações tecnocráticas tão presentes na atualidade e 

intrinsicamente relacionada ao sucateamento dos equipamentos. (GUERRA, 1995) 

Neste sentido, enfatizo a importância de um aprofundamento teórico nas questões 

que envolvam o acolhimento institucional por parte do assistente social que for realizar o 

atendimento aos acolhidos e às suas famílias. Entendendo que a matéria do acolhimento 

institucional perpassa pelas diversas expressões da questão social que devam ser estudadas 

e questionadas no fazer profissional. 

Retomo o sentido atribuído para essa parte do trabalho, onde busco enfatizar que 

não há como concluir esta monografia, pois há que se estudar e ampliar o olhar 

cotidianamente para as questões que envolvem o acolhimento institucional. Entende-se que 

ainda há muito a que se avançar nas medidas de acolhimento, tanto para que estas estejam 

em consonância com as legislações, quanto para que realmente aja uma efetiva garantia 

dos direitos dos acolhidos nestes espaços.  

Ainda há que se dissociar da concepção de que a filantropia é o meio mais eficiente 

para a garantia destes direitos. É importante que aja uma política pública sólida para que, 

primeiramente, não aja a necessidade da criança e do adolescente precisar se destituída da 

família de origem e que, caso isto ocorra, como em casos de violência sexual, o 

acolhimento institucional deva ser efetivamente uma medida de proteção. 
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APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista 

 

Roteiro para entrevista – as perguntas são apenas um guia, a ideia é de que a conversa 

possa fluir mais livremente. 

• Como se constituiu a instituição? 

• Qual o total de crianças abrigadas? 

• Quantos meninas e meninos? 

• Que faixa etária? 

• Entre as crianças, há muitos irmãos? 

• Quais são os maiores motivos que levam a criança/adolescente ao acolhimento? 

• Podemos relacionar o aumento da institucionalização de crianças/adolescentes por 

motivos de drogadição dos pais, pobreza, gravidez precoce ou ambos? 

• As crianças se sentem à vontade de estarem vivendo em uma instituição de 

acolhimento? Desejam retornar a família ou de pertencer a uma? 

• Existiram casos de devolução das crianças/adolescentes pelos pais adotivos nesta 

instituição? 

• Quantos funcionários existem na instituição? 

• Fale um pouco sobre eles (formação, quantos anos trabalham na instituição, tipo de 

vínculo profissional? 

• Quais  são  as  atividades  propostas  pela  instituição  para 

com  as crianças/adolescentes? 

• Análise sobre o espaço físico. Me fale um pouco sobre o espaço físico da 

instituição..., você considera o espaço satisfatório? 

• As crianças recebem costumam receber visitas? Com que frequência? 

• Quem costuma visitar a instituição? Como funcionam as visitas? 

• Algum grupo religioso costuma frequentar a instituição? 

• Em que situações as crianças costumam sair da instituição? Para que atividades? 

(Educação, saúde, lazer...) 

• Há casos de “apadrinhamento”? 

• Qual a sua avaliação em relação à instituição onde você atua? 

• Tem alguma coisa que você considera que deveria melhorar na instituição? O que? 

• Qual a sua opinião em relação aos processos de adoção? 

• Como analisa as políticas públicas para com as crianças/adolescentes e famílias? 

• Como analisa as políticas públicas para com a instituição?  

• Como analisa o reflexo da gestão municipal e estadual para com a instituição? 

(Talvez relacionar com a crise estatal, etc) 

• Como analisa a inserção da criança/adolescente no desenvolvimento comunitário? 

É bom? Identifica preconceitos?  

• Como funciona a inserção de crianças/adolescentes em unidades escolares? 

Identifica preconceitos? 

• Acha que os direitos das crianças/adolescentes estão sendo respeitados quanto 

sujeitos? Em que momento de pode analisar violação destes? (Tanto na instituição 

quanto no desenvolvimento comunitário) 


