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O Projeto “Conexões Pró-Convivência Familiar e Comunitária” (Conexões Pró-CFC) foi executado pela
Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH), mediante convênio aprovado no Edital (01/2017) pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), com apoio do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, tendo seu registro sob o nº 852358/2017. O projeto, ao longo de 2018 e 2019,
e estendido para 2020 por motivo da pandemia de COVID-19, buscou realizar levantamento quantitativo
e qualitativo acerca da realidade de filhos de pais/mães encarcerados(as), crianças e adolescentes em
situação de rua, e em acolhimento institucional e familiar.
O projeto teve por objetivo propor articulações, fluxos e recomendações, visando qualificar ou estabelecer diretrizes/orientações para o atendimento das crianças, adolescentes e suas famílias que vivenciam violações de direitos nestas áreas, garantindo seu direito à convivência familiar e comunitária.
O escopo do edital alinha com o tema da convivência familiar e comunitária quatro temáticas relevantes para a política pública, e representa a necessidade tanto de se aprimorar o conteúdo técnico,
metodológico de atendimento e de articulação intersetorial, quanto da busca de garantia de efetividade
destas ações por meio de normativas legais e incidência política.
Este Relatório Final visa apresentar a conclusão do Projeto “Conexões Pró-Convivência Familiar e
Comunitária”. Para tanto, foram construídos dois cadernos com base na junção dos relatórios temáticos e
será apresentado seguindo a ordem abaixo
Caderno 1
Relatório Temático – Crianças e adolescentes com mães e/ou pais privados de liberdade
Relatório Temático – Crianças e adolescentes em situação de rua, com ênfase em mulheres gestantes
e com filhos em situação de rua
Caderno 2
Relatório Temático – Acolhimento Institucional
Relatório Temático – Acolhimento Familiar
Cabe ressaltar, que a construção do conteúdo deste relatório ocorreu antes da pandemia de COVID-19
(anos 2018-19), e foi acrescentado conteúdo técnico por meio de encontros por videoconferência no ano de
2020. Logo, este documento não apresenta os efeitos da pandemia nos temas em tela.
É factível a este Relatório Final, como nos Relatórios Temáticos, que seus conteúdos são de importância para os órgãos de gestão embasarem futuras incidências técnicas e políticas na garantia e fortalecimento do direito à convivência familiar e comunitária. Respeitando a peculiaridade dos dados produzidos nos Relatórios Temáticos, neste acoplado destacam-se dois temas ainda incipientes de orientações
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a) Análise dos dados públicos de órgãos governamentais sobre as temáticas em tela;
b) Estudo das normativas nacionais existentes sobre as temáticas;
c) Elaboração de dados qualitativos com base em dados primários e secundários em cada temática,
por meio de grupo e pesquisa participativa;
d) Fluxos e recomendações produzidos pelo Grupo de Trabalho do Projeto;
e) Conclusão Final.
Os dados primários foram elaborados em formato de metodologia de pesquisa participativa, por meio
da construção coletiva do Grupo de Trabalho (GT). A formação do grupo de trabalho foi fundada por levantamento de informações sobre organizações que estivessem desenvolvendo praticas ou pesquisas nos
eixos temáticos mencionados. Os convites para ingressar nos grupos de trabalho foram realizados individualmente para os representantes destas organizações que estavam implicados em uma das temáticas.
Com o grupo formado, os encontros foram organizados em dois momentos: A) seminários, onde o tema
foi explorado, buscando expandir as nuances do eixo temático trazendo a tona os impasses e ações de
vanguarda já sendo desenvolvidas. B) Os encontros do GT que por meio de rodas de conversa participativa
envolveram etapas dialógicas, sendo: i) apresentação de pesquisas nacionais; ii) Contexto situacional dos
Estados participantes; iii)Análise da conjuntura ; iv) consolidação dos avanços e dos desafios, v) formação
de subgrupo temáticos para construção de fluxos e proposições, vi) alinhamento conceitual, vii) validação
das proposições. Um fator determinante nesta metodologia participativa, tem como pressuposto o trabalho
realizado pela Terra dos Homens, onde se institui um grupo de experts atuantes na temática da convivência
Familiar e comunitária para acompanhar todos os encontros realizados ao longo deste processo. O grupo
contribui para os momentos de expansão e de retração de toda a produção desenvolvida, buscando manter
as reflexões focadas nos direitos á convivência familiar e comunitária.
Diante do exposto, compreendemos que estes caderno são uma fonte de informações contundente
para a elaboração de políticas públicas no tema da convivência familiar e comunitária.
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técnicas e normativas nacionais: ‘Crianças e adolescentes com pais e mães privados de liberdade’ e ‘Mulheres
gestantes e com criança na primeira infância em situação de rua’. Mediante o exposto, este relatório busca
abordar, de forma geral, cinco eixos:
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
INTRODUÇÃO
O presente documento propõe discutir algumas etapas dos procedimentos do acolhimento instituional
de crianças e adolescentes e os aspectos relevantes que refletem as dificuldades de execução desse serviço, considerando o contexto pós Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência
Familiar e Comunitária (2006)1. Serão apresentadas recomendações, fluxos ou etapas de procedimentos, de
forma a romper com a cultura da institucionalização e ampliar o fazer dos atores dessas políticas públicas
na garantia do direito que meninas e meninos possuem de viver em família.
Este documento foi elaborado compreendendo a seguinte estrutura:
a) O contexto social brasileiro e sua relação com a institucionalização.
b) Análise dos dados sobre a temática de Acolhimento Institucional.
c) Contexto Nacional sobre o Acolhimento Institucional – em três momentos: motivos para o acolhimento; o trabalho com as famílias; e os processos para o reagrupamento familiar.
d) Desafios identificados pelo grupo de trabalho
e) Fluxos e recomendações - Grupo de Trabalho.
f) Propostas para órgãos governamentais e conselhos formuladores de políticas públicas.

1. O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), como ficou
conhecido, “é resultado de um
processo participativo de elaboração conjunta, envolvendo
representantes de todos os
poderes e esferas de governo,
da sociedade civil organizada
e de organismos internacionais, os quais compuseram
a Comissão Intersetorial que
elaborou os subsídios apresentados ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CONANDA
e ao Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS.”
(BRASIL, 2006).

4

MODALIDADES DE ACOLHIMENTO
As modalidades de acolhimento são definidas na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
(Resolução do CNAS/MDS nº 109/2009): Abrigos Institucionais, Casa-Lar, Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora e República de Jovens (BRASIL,2009b).
•

•

•
•

Abrigo: Acolhimento provisório com capacidade máxima para 20 crianças e adolescentes por
unidade. O serviço deve 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.
Casa-Lar: Acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, com capacidade máxima
para 10 crianças e adolescentes por unidade, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha
como educador/cuidador residente – em uma casa que não é a sua – prestando cuidados a um
grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar.
República para jovens egressos: serviço de acolhimento indicado prioritariamente a jovens que passaram anteriormente por serviços de acolhimento para crianças e adolescentes e que oferece apoio
e moradia a jovens de 18 a 21 anos. Cada unidade, residência inclusiva, comporta até seis pessoas.
Família Acolhedora: serviço que organiza o acolhimento de crianças ou adolescentes, em residências de famílias acolhedoras cadastradas. Para fazer parte do serviço, as famílias devem
passar por um processo de seleção, capacitação e acompanhamento. O serviço proporciona o
atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária. Em cada família acolhedora são recebidas uma criança ou adolescente por vez, exceto
quando se tratar de grupo de irmãos.

Quaisquer que sejam as modalidades de acolhimento, seus propósitos estão baseados nos princípios
da excepcionalidade e da provisoriedade do afastamento do convívio familiar, bem como da preservação e
do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A garantia do acesso e respeito à diversidade e
não discriminalização, a oferta de atendimento personalizado e individualizado, a garantia da liberdade de
crença e religião, e o respeito à autonomia da criança e do adolescente também são pilares do atendimento
nos Serviços de Acolhimento (CONANDA/CNAS, 2009).

MODALIDADE DE ACOLHIMENTO ESPECÍFICO
Há ainda outras modalidades específicas de acolhimento que são importantes para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Porém, essas modalidades não estão previstas nos documentos
oficiais. São elas:
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• Acolhimento conjunto mãe/criança2
A oferta de serviços de saúde e/ou assistência social que acompanhem ou compartilhem com a mãe
o cuidado à criança deve ser garantida pelos gestores, a fim de proporcionar, sempre que possível, o não
rompimento dos vínculos familiares e garantir o cuidado e proteção que a criança necessita, prevenindo
situações de abandono, negligência e violência em relação à criança.
•

Acolhimento para adultos e famílias3

2. Nota Técnica Conjunta
MDS/Ministério da Saúde nº
01/2016.

3. Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais –
Resolução 109/2009.

Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de
residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento.
•

Acolhimento para refugiados

Segundo a ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), refugiados “São pessoas que estão fora de seu
país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave
e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados”.
O acolhimento específico para refugiados não está indicado nas tipificações dos serviços socioassistenciais, bem como não se tem uma normatização específica quanto ao conceito de refugiados para
crianças na legislação brasileira. Pela alta demanda a partir de 2014, as crianças e suas famílias migrantes
têm sido acolhidas nos espaços de acolhimento para adultos e famílias. Segundo Aurora, (2016)4:
4. Aurora é o pseudônimo de
...crianças, reconhecidamente vulneráveis em face da sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, tornam-se hipervulneráveis quando, somado a isso, sofrem ou temem perseguição por
motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, não tenham nacionalidade
e encontrem-se fora do país onde tiveram residência habitual e não possam ou não queiram regressar ou, ainda, quando sofrem ou temem sofrer grave e generalizada violação de direitos humanos,
sendo obrigadas a deixar o país de sua nacionalidade. (Aurora, 2016)

A Resolução nº 1, de agosto de 2017, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), Comitê Nacional para
Refugiados (Conare), Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e Defensoria
Pública da União (DPU)5, estabelece procedimentos de identificação preliminar, atenção e proteção para
crianças e adolescentes desacompanhados ou separados. Esta importante normativa garante o direito
à convivência familiar, a não separação compulsória e os direitos fundamentais previstos na legislação
brasileira na defesa e proteção das crianças e adolescentes, garantindo a absoluta prioridade e agilidade,
e respeito à identidade cultural.

Laís Santos Oliveira, defensora pública, ganhadora do 6º
Prêmio da AMAERJ (Associação dos Magistrados do Rio
de Janeiro) Patrícia Acioli de
Direitos Humanos, com o artigo: “Crianças refugiadas no
Brasil: um olhar prospectivo
quanto aos aspectos jurídicos
e políticos da proteção conferida pelo Estado brasileiro”,
2016.

5. Disponível em: <https://
pesquisa.in.gov.br/imprensa/
jsp/visualiza/index.jsp?data=18/08/2017&jornal=1&pagina=37&totalArquivos=320>
Acesso em: 23 de nov. de
2019.
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O acolhimento para adultos e famílias tem se adaptado para acolher as crianças e adolescentes com
seus familiares em contexto de migração. Também outros esforços nacionais e internacionais contribuíram com o Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros
Retornados em Situação de Vulnerabilidade e em Áreas de Fronteira6, documento que auxilia no fluxo de
atenção às famílias migrantes e acesso a políticas públicas.
6. International Centre for
Migration Policy Development
Com a inclusão do refugiado na rede de proteção social, amplia-se o conceito de acolhimento, e
(ICMPD)
reforça-se seu caráter de proteção, reintegração e reinserção social, garantindo também ao refugiado
condições para sua inclusão social. Cabe ressaltar que as crianças, adolescentes e famílias que adentram
o País como refugiados, também enfrentam diversas vulnerabilidades, preconceitos e violações dos direitos humanos, motivo pelo qual o acolhimento se torna um serviço temporário necessário. Considerando o
acolhimento como meio de proteção e alavanca para inclusão social como superação da vulnerabilidade,
são as famílias pobres as mais suscetíveis a um acolhimento.
•

Casa de Passagem para Indígenas:

Outro importante acolhimento não previsto nas orientações técnicas, e quase inexistentes no País,
são as casas de passagens para os povos indígenas. Uma das poucas experiências está em Curitiba/
PR. Fundada em 2015, por uma iniciativa do Ministério Público, é um espaço destinado ao acolhimento de
famílias indígenas, muitas delas com crianças e adolescentes, que se encontram em situação de rua e vão
à capital paranaense para venda de artesanato.
Segundo uma definição técnica das Nações Unidas, de 1986: “ as comunidades, os povos e as nações
indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e
à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores
da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos”. (ONU, 1996)
Segundo Luciano (2006), “entre os povos indígenas existem alguns critérios de autodefinição mais
aceitos, embora não sejam únicos e nem excludentes”.
•
•
•
•

Continuidade histórica com sociedades pré-coloniais.
Estreita vinculação com o território. Sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos.
Língua, cultura e crenças definidas. Identificar-se como diferente da sociedade nacional.
Vinculação ou articulação com a rede global dos povos indígenas.

Neste estudo, Luciano (2006) a ponta que segundo os dados da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde)
de 2002, o contingente populacional de habitante das terras indígenas reconhecidas pelo governo brasileiro e cadastrados pelo Sistema é de 374.123 índios, distribuídos em 3.225 aldeias, pertencentes a 291 etnias,
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e falantes de 180 línguas, divididas por 35 grupos linguísticos (FUNASA, Relatório DESAI, 2002). Dos 374.123
indígenas atendidos pela FUNASA, 192.773 são homens e 181.350 são mulheres.
Vale ressaltar, que de acordo com o CENSO 2010 do IBGE, os números são maiores, pois foram considerados também os povos que ainda não têm suas terras reconhecidas. Sendo assim, foram contabilizados
896,9 mil indígenas de 305 etnias diferentes.
No Brasil, vivenciamos ainda uma forte discriminação e preconceitos contra os povos indígenas, segundo Luciano (2006):
“...existem uma série de ambiguidades e contradições ainda hoje presentes no imaginário da sociedade brasileira e dos próprios povos indígenas. A sociedade brasileira majoritária, permeada pela
visão evolucionista da história e das culturas, continua considerando os povos indígenas como culturas em estágios inferiores, cuja única perspectiva é a integração e a assimilação à cultura global.
Os povos indígenas, com forte sentimento de inferioridade, enfrentam duplo desafio: lutar pela auto-afirmação identitária e pela conquista de direitos e de cidadania nacional e global”. (LUCIANO, 2006)

Por questões de disputa de terra e uma cultura preconceituosa, os indígenas que estão de passagem
pelas capitais, para venda de artesanato como fonte de subsistência, são entendidos como em situação de
vulnerabilidade. Além disso, como a cultura indígena é comunitária, muitas destas famílias vêm com seus
filhos para a cidade. Cabe ao poder público proporcionar condições sociais de apoio para estas famílias,
inclusive com oferta do serviço de Casa de Passagem para a temporada de venda dos artesanatos.
Diante deste breve cenário, é necessário implementar Casa de Passagem para indígenas nas re-

giões de maior incidência deste fenômeno.

BREVES REFLEXÕES SOBRE AS DECISÕES DE ACOLHIMENTO
O acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil está vinculado às condições sociais e a seus
aspectos estruturais, tais como: desigualdade social, racismo estrutural e cultura de institucionalização.
Essas condições refletem nas decisões nos procedimentos de acolhimento de meninos e meninas.
As decisões para a inclusão de crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento tendem a ocorrer
como forma de se interromper algum tipo de violência intrafamiliar, exercida sobre a criança/adolescente
de forma reiterada. Mas também ocorrem por demonstração de poder estatal sobre as famílias, em geral,
pobres, pretas e periféricas. Algumas vezes a própria família recorre ao Estado para que seus filhos sejam
acolhidos desejando que as suas necessidades básicas sejam garantidas. A pobreza não se constitui motivo de acolhimento (Art. 23, ECA), devendo essa família ser encaminhada aos serviços e programas oficiais
ou comunitários de proteção, apoio e promoção à família (Art. 129, ECA).
A execução das etapas dos procedimentos do acolhimento deve estar amparada em uma cultura de
convivência familiar e comunitária participativa, efetivada por novos fazeres e significados, amparada no
8

superior interesse da criança e do adolescente, e na crença do protagonismo da família e de sua capacidade em exercer o cuidado e a proteção. Essa proposta rompe com o acolhimento baseado na crença de que
o cuidado estatal é melhor do que o proporcionado pela família.
Neste sentido, a medida protetiva de acolhimento deve ocorrer respeitando os vínculos e afetos existentes na vida da criança/adolescente, condição sine qua non para o desenvolvimento de uma identidade
sólida, com base em cuidados protetivos e seguros.
Os serviços de acolhimento trazem em si mesmos um paradoxo: ao protegerem as crianças, tendem a
violar o direito à convivência familiar e comunitária. Ainda que a criança ou adolescente esteja afastado de
seu grupo familiar por medida judicial, é necessário valorizar a importância dos vínculos familiares e afetivos.

O CONTEXTO SOCIAL BRASILEIRO E SUA RELAÇÃO COM A INSTITUCIONALIZAÇÃO
No Brasil, desde os tempos coloniais, em nome do “cuidado” e da “proteção”, crianças e adolescentes
são separados de suas famílias e colocados em instituições.
O País fundou-se sobre três modelos sociais: o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo, influenciando
sobremaneira a lógica da proteção de crianças por via da institucionalização. O Brasil Colônia (séculos XVII e
XVIII) importou da Europa, sobretudo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a roda dos expostos7, legitimando o abandono de bebês recém-nascidos ou de crianças, e inaugurando aqui a cultura da institucionalização.
Essa prática, bem como tantas outras posteriores de institucionalização, tem como fundamento uma visão de
mundo patriarcal e capitalista, onde as famílias pobres e, em geral, chefiadas por uma mulher (sem a presença
de um homem), são classificadas como “incompetentes” para proteger e educar sua prole.
A institucionalização de crianças e adolescentes, em sua maioria negras e pobres, sob cuidados massificados, sem se atentar para a subjetividade e a individualidade desses sujeitos, produz violações de
direitos e negação a essas infâncias.
Ao longo de quatro séculos vem se observando transformações políticas e sociais que influenciam a
prática dos acolhimentos de crianças e adolescentes no Brasil. Em 1927, se instituiu a primeira lei especificamente para o público infantoadolescente, o Código de Menores, também conhecido como Código Mello
Matos, sendo revogado pelo Código de Menores de 1979 (Lei 6.697/1979), que inaugura a Doutrina da Situação
Irregular. O Código de Menores (1927 / 1979) não trazia diretrizes referentes a todas as crianças brasileiras.
Era voltado para as crianças consideradas em situação “irregular”, ou seja, expostas, abandonadas, mendigas, vadias. Estes eram os filhos das famílias empobrecidas, em geral, negros e pardos.
As mobilizações sociais ocorridas nos anos de 1980, marco dos movimentos pela Constituinte e por
mais direitos sociais, que culminou na promulgação da Constituição Federal (1988) trouxe a voga novos
paradigmas. No campo do direito de crianças e adolescentes inaugurou-se a Doutrina da Proteção Integral,
estendendo direitos a todas as crianças brasileiras de forma integral e prioritária. A Lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, baseada no Art. 227 da Constituição Federal e na Convenção Sobre o

7. Mecanismo em forma giratória, embutido em uma parede,
em geral das Santas Casas
de Misericórdia, onde eram
colocadas as crianças abandonadas. Ao girar esse instrumento os bebês passavam
para o interior da instituição,
onde eram abrigados.
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Direito da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU)8, regulamenta os direitos infantoadolescentes. 8. “A Convenção sobre os Direitos da Criança é o tratado
O direito à convivência familiar e comunitária, um dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes,
mais amplamente aceito na
é reafirmado em tantas outras normativas e documentos oficiais, tais como: Lei Orgânica da Assistência
história universal. Também é
Social (1993) e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à
o mais abrangente de todos
os instrumentos legais em
Convivência Familiar e Comunitária (2006).
favor da promoção e da proteção da criança. Sua aproA institucionalização do público infantil e adolescente sofreu grandes mudanças legais e de concepvação pela Assembleia Geral
ção. Passou a ser denominada acolhimento e a se constituir em uma medida excepcional e temporária,
das Nações Unidas, em 20 de
com prioridade à manutenção dos vínculos familiares e comunitários. O acolhimento está pautado em
novembro de 1989, impactou
legislações, programas e
uma concepção de atendimento onde se deve privilegiar a manutenção dos vínculos familiares, o cuidado
políticas no mundo todo,
individualizado, o respeito à história pessoal e o olhar para a potencialidade das famílias.
mudando a vida de milhões
de crianças e adolescente.”
No bojo dessas mudanças paradigmáticas, surge a proteção de crianças e adolescentes em famílias
(UNICEF, 2019)
acolhedoras. Este serviço foi legalmente instituído na promulgação da Lei 12.010/2009, que alterou diversos
artigos do ECA. O artigo 100, inciso VIII, legitima o Serviço de Família Acolhedora, que na prática já vinha
sendo executado em alguns municípios do Brasil. O Serviço de Família Acolhedora organiza o acolhimento
de crianças e adolescentes em residências de famílias que se disponibilizam a cuidar das mesmas quando
precisam ser afastadas do convívio familiar por medida protetiva. Segue o mesmo critério de excepcionalidade e brevidade da medida protetiva de acolhimento institucional.
Os avanços alcançados nesses últimos 30 anos na Política de Assistência Social tiveram antecessores,
tais como a universalização do Sistema de Saúde (Sistema Único de Saúde, Lei 8.080/1990 e 8.142/1990),
Lei 9.394/1996 - LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e o Plano Nacional da
Educação que teve sua primeira versão em 1998. O dispositivo do Controle Social, por meio dos Conselhos
de Direitos, inaugurado na Constituição Federal de 1988, também contribuiu para os avanços, permitindo a
participação paritária, com a representação de diversos segmentos sociais. Os Conselhos têm importante
papel na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. O Conselho de Direitos da Criança
e do Adolescente, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, tem como foco deliberar resoluções e fazer
valer as legislações e normativas que garantam os direitos infantoadolescentes. A Resolução 113/2006 do
CONANDA, dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente e delibera que os Conselhos deverão aprovar parâmetros, planos,
programas e projetos no âmbito dos direitos de crianças e adolescentes. Portanto, os planos temáticos,
tais como: Plano de Enfrentamento à Violência Sexual, Situação Rua, Combate ao Trabalho Infantil, SINASE
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), e Primeira Infância, devem ser deliberados pelos Conselhos Nacionais, Estaduais ou Municipais, de acordo com sua abrangência.
As normativas, trouxeram resultados práticos com a implantação de serviços públicos alinhados
com o novo paradigma da proteção integral, o que permitiu transformações significativas na vida das
crianças brasileiras.
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Outros avanços no contexto infantoadolescente brasileiro também acompanharam e influenciaram
essas mudanças legislativas e práticas sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Segundo o
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância (2019), nestas últimas décadas a taxa de mortalidade
infantil caiu de 47% por mil nascidos vivos (1990) para 13% por mil nascidos vivos (2017); a taxa de desnutrição entre os anos de 1996 e 2006 reduziu em 50%. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD, 2015), os índices de trabalho infantil caíram entre os anos de 1992 e 2015 em 68%, o que representa
5,7 milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos de idade, retirados da condição de trabalho infantil. Houve também decréscimo no percentual de crianças e adolescentes fora da escola, passando de 19,6%
(1990) para 4,7% (2017). O analfabetismo passou de 12,5% em 1990 para 1,4% em 2013 entre os brasileiros
de 10 a 18 anos de idade, uma redução desse índice negativo de 88,8% (PNAD, 2013). Há 30 anos, apenas
66% das crianças brasileiras eram registradas no mesmo ano de seu nascimento; em 2013, esse percentual
passou a ser de 95%, segundo dados da PNAD (2013).
Os avanços na Política de Assistência Social foram relevantes com a ampliação da oferta de atendimento à população com a criação de 8.292 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 2.577
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); e 5.589 instituições de acolhimento,
segundo o CENSO SUAS (2017). O êxito das ações da Proteção Social Básica (CRAS) e da Proteção Social
Especial de Média Complexidade (CREAS) previnem a institucionalização de crianças e adolescentes, cuja
oferta, atualmente, é regulamentada pela Proteção Especial de Alta Complexidade. No entanto, ainda há
muito o que avançar e muito o que romper com uma crença história de tantos anos de institucionalização
maciça de crianças e adolescentes.

ANÁLISE DOS DADOS SOBRE A TEMÁTICA
O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2003) com a Rede SAC, que compunha apenas 20% dos abrigos do País, apontou que havia cerca de 20.000 crianças e adolescentes em
instituição. Estima-se então que o total de crianças e adolescentes abrigados à época era de cerca de 80
mil. Atualmente, segundo recente Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (CNJ,
2020), 32.791 crianças e adolescentes estão em acolhimento institucional e 1.366 em acolhimento familiar.
Houve um decréscimo significativo em acolhimentos no Brasil, o que comprova um investimento na Doutrina da Proteção Integral. No entanto, o número de acolhidos ainda é grande e merece esforços cada vez
maiores e coordenados em prol da convivência familiar e comunitária.
Os diversos arranjos de família, para além da concepção de família nuclear burguesa, têm sido reconhecidos, bem como o papel protetivo das comunidades urbanas, rurais e dos povos e comunidades
tradicionais, tais como: quilombolas, ribeirinhas, indígenas.
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Os avanços aqui relatados na busca da garantia da proteção integral de crianças e adolescentes não
excluem os muitos desafios que ainda se apresentam, para que se desprenda de práticas arraigadas de
modelos tradicionais e menoristas.
A Fundação Abrinq (2019)9 aponta que 33% da população brasileira, mais de 210 milhões, são crianças
e adolescentes, estando a maior concentração localizada na região Norte (41%), segundo o quadro abaixo.

9. Cenário da infância e Adolescente no Brasil 2020. Fundação Abrinq. Pigma Gráfica e
Editora Ltda. 2019

Segundo dados do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), a média de crianças e adolescentes acolhidos de acordo com os últimos quatro CENSOS
SUAS, é de 32.304 crianças e adolescentes, sendo 30.865 em instituições de acolhimento e 1.308 em
serviços de família acolhedora no último levantamento. Essas crianças e adolescentes estão acolhidos em
2.874 unidades de acolhimento institucional, que podem ser na modalidade de abrigos, casas lares, casas
de passagem ou nos 332 Serviços de Família Acolhedora (Censo SUAS, 2018).
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A série histórica apresentada no quadro acima mostra um decréscimo no número de crianças e adolescentes em unidades de acolhimento institucional, um avanço em comparação à pesquisa do IPEA (2003),
onde se estima que havia cerca de 80 mil crianças e adolescentes institucionalizados no Brasil. O Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária, leis que ampliaram a efetividade do direito à convivência familiar e comunitária, o empenho
dos governos na execução da política socioassistencial, a proatividade do Poder Judiciário, e a militância
dos Conselhos de Direitos e da sociedade civil organizada contribuíram para esses resultados positivos.
Apesar do número de crianças e adolescentes acolhidos não chegar a 1% do total da população infantoadolescente do País, o Brasil figura entre os países que mais institucionalizam crianças e adolescentes
no continente, segundo um estudo feito sobre os efeitos da institucionalização de crianças na América
Latina e Caribe10. O número de crianças e adolescentes em proteção institucional na região latinoamericana e caribenha é de 187.129, com taxa de institucionalização de 9,4 a cada 10 mil/crianças e adolescentes.
Na pesquisa supracitada, mesmo com a extinção dos grande orfanatos, o Brasil figura entre os quatro
países com maior número de crianças institucionalizadas, junto com Chile, Colômbia e México, que ainda
mantêm o modelo de abrigamento massificado com um grande quantitativo de crianças por unidade. É
necessário se debruçar sobre os fatores sócio-históricos a partir do perfil das crianças e adolescentes
acolhidos no Brasil para compreender esse fenômeno que persiste no País.
A desigualdade econômica ou social é uma das principais características da população brasileira. A
má distribuição de renda, a carência em investimentos sociais e a precariedade do trabalho geram miséria,

10. Lumos and UBS Optimus Foundation. In the name of care
and protection of children:
Institutionalisation in Latin-America and the Caribbean.
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pobreza e favelização. Segundo dados do IBGE/PNAD (2017), 26,5% da população está em condições de
pobreza e 13,2 milhões de pessoas em extrema pobreza. Segundo a tabela abaixo, ocorreu um aumento
da pobreza nos últimos cinco anos. Este empobrecimento da população tende a aumentar com os efeitos
da pandemia de COVID-19; segundo o Banco Mundial (junho/2020),11 mais de 14,4 milhões de brasileiros
entrarão na pobreza.

O estudo da Fundação Getúlio Vargas (2019) também apontou que a desigualdade está crescendo no
Brasil. Foram avaliadas as mudanças nos índices de desigualdade nos últimos sete anos. A renda da metade
mais pobre da população caiu cerca de 18%, enquanto 1% dos mais ricos teve quase 10% de aumento no
seu poder de compra, ampliando ainda mais a desigualdade social. O documento chama atenção para o
fato de que “nem mesmo em 1989, que constitui o nosso pico histórico de desigualdade brasileira, houve um
movimento de concentração de renda por tantos períodos consecutivos” (FGV, 2019).
A célebre frase de Mahatma Gandhi: “a pobreza é a pior forma de violência”, faz alusão à violência
estrutural, associada à falta de políticas públicas básicas para a população pobre e vulnerável. No Brasil,
o modelo político e econômico neoliberal cada vez mais em voga, baseado no Estado mínimo e combate
ao Estado de Bem-Estar Social, reforça as condições de pobreza e extrema pobreza. As consequências
para as famílias também são de ordem estrutural: a dificuldade em obter renda, a fome, os subempregos,
12

11. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/
bbc/2020/06/12/pandemia-pode-jogar-ate-14-milhoes-de-brasileiros-na-pobreza-diz-estudo.htm> Acesso
em: 24 de jul. de 2020.

12. Neri, Marcelo. A escalada da
desigualdade. Qual o impacto
da crise sobre a distribuição
de renda e a pobreza? Centro
de Políticas Sociais da fundação Getúlio Vargas. Rio de
Janeiro, 2019. Disponível em:
<https://www.cps.fgv.br/cps/
bd/docs/A-Escalada-da-Desigualdade-Marcelo-Neri-FGV-Social.pdf> Acessado em 23
de novembro de 2019
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dentre outros. Nestas condições, associam-se às pressões externas a dinâmica das relações familiares
e comunitárias. Muitas vezes estas famílias, mais sujeitas às pressões internas e relacionais, tendem a
comportamentos de alcoolismo, drogadição, violência doméstica e violência contra crianças.
As famílias em condições de pobreza são também as mais criminalizadas por, geralmente, não se
configurarem como o modelo tradicional de família nuclear burguesa, expressando a cultura moralizadora
de nossa sociedade.
Um dos aspectos que se pode perceber no perfil das famílias com crianças institucionalizadas é a
pobreza. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 23 deixa claro que esse não deve ser
o motivo para o acolhimento, devendo a família receber apoio do Estado. O acolhimento de criança e adolescente é a medida protetiva mais aplicada pelos profissionais em detrimento de medidas preventivas e
de amparo social à família. A cultura da institucionalização ainda tem seus resquícios nas práticas, muito
ainda associadas a um Brasil que não rompeu com o colonialismo.
Colonialismo é todo o modo de dominação assente na degradação ontológica das populações dominadas por razões étnico-raciais. Às populações e aos corpos racializados não é reconhecida a mesma
dignidade humana que é atribuída aos que os dominam. São populações e corpos que, apesar de
todas as declarações universais dos direitos humanos, são existencialmente considerados sub-humanos, seres inferiores na escala do ser, e as suas vidas pouco valor têm para quem os oprime,
sendo, por isso, facilmente descartáveis. (Souza, 2018)13

Portanto, o acolhimento de crianças e adolescentes ainda está relacionado às condições da desigualdade social da sociedade, baseado no racismo, modelo presente na história da institucionalização de
crianças no Brasil, anterior à Proteção Integral e às legislações atuais.
O relatório da Fundação Abrinq (2019), estima que entre a população de crianças e adolescentes 37
milhões (54%) são negros e pardos, 30 milhões (44%) são denominados brancos, seguindo de 650 mil
(0,9%) amarelos, 415 mil (0,6%) indígenas e 8 mil (0,01%) ignorados.

13. Santos, B. Sousa. O Colonialismo e o século XXI. Artigo
publicado no site Outras
palavras, 2018. Disponível em:
<https://outraspalavras.net/
geopoliticaeguerra/boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi/> Acesso em: 24 de abr.
de 2020.
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Fonte: Abrinq

14. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua do IBGE, 2019. Disponível em: <https://sidra.ibge.
gov.br/tabela/6403#resultado> Acesso em: 23 de jan.
de 2020.

A população de negros e pardos no País corresponde a 56% de toda a população brasileira (PNAD,
2019) 14 e, segundo o único levantamento da SNAS (2013)15 onde foi publicado o perfil raça/etnia das crianças
e adolescentes acolhidos, pode-se observar que 57% das crianças e adolescentes acolhidos foram declarados pretos ou pardos. O Levantamento Anual do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
em 201616, outra forma de institucionalização, apontou que 57% dos adolescentes no Sistema eram pardos
ou negros. Portanto, a institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil é reflexo de uma sociedade
racista que não oferece condições de sobrevivência digna para as famílias negras, pobres e periféricas.
No âmbito deste Projeto, entre os meses de abril e outubro de 2019, foi levantado o perfil dos acolhidos junto a cinco organizações de acolhimento institucional. Quanto ao perfil de raça/etnia das crianças
acolhidas, os dados revelaram que 64% eram negros ou pardos, o que corrobora os dados nacionais. As
famílias negras e pardas são as que sofrem mais intervenção do Estado, tendo seus filhos acolhidos em
instituições, reflexo do racismo estrutural ainda presente na sociedade brasileira.

16. LEVANTAMENTO ANUAL SINASE 2016. Brasília: Ministério
dos Direitos Humanos, 2018.

Os negros são os mais vulneráveis socialmente, e as atividades profissionais que os acolhem são
caracterizadas com baixo valor social — salários menores e setores precarizados. Portanto, as condições econômicas lhes condicionam a morarem em bairros periféricos, com péssimas condições
de habitações e maior índice de criminalidade. A educação que alcançam é em níveis inferiores
quando comparados à população branca, e a saúde pública acessada é péssima. Inúmeras pesquisas
apontam a desigualdade social entre negros e brancos, em que o primeiro grupo atinge o pior nível
de desenvolvimento social. (Correa, 2020) 17

17. Disponível em: <https://www.justificando.
com/2019/03/25/o-encadeamento-do-racismo-estrutural/>. Acesso em: 25 de mar.
de 2020.

15. Assis, Simone Gonçalves de
& Farias, Luís Otávio Pires.
Levantamento nacional das
crianças e adolescentes em
serviço de acolhimento. Organizado por Simone Gonçalves
de Assis, Luís Otávio Pires
Farias. São Paulo: Hucitec,
2013.
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Segundo Oliveira & Paiva (2013) e Rizzini (2009), a institucionalização de jovens pobres, no sentido da
internação em instituições de reclusão, é uma realidade na história do Brasil, as medidas direcionadas aos
chamados menores abandonados e aos delinquentes eram principalmente de internação. Com a Doutrina
da Proteção Integral, muda-se na nomenclatura, no entanto, a prática ainda mantém resquício do paradigma anterior. Atualmente, crianças e adolescentes, na maioria negros e pardos, continuam sendo institucionalizados, seja por medidas de proteção (acolhimentos institucionais), seja por medidas socioeducativas
(medida de privação de liberdade).
Ao observar o público adulto institucionalizado no Brasil, privado de liberdade, nota-se que são, em
sua maioria, jovens. De acordo com os dados disponíveis no INFOPEN18 (2017), 54% de toda a população
carcerária tem até 29 anos de idade e, portanto, são jovens, segundo o Estatuto da Juventude. Os negros/
pardos representam também a maioria, sendo 63,6% da população carcerária nacional. Segundo o relatório Mapa do Encarceramento – Os jovens do Brasil (2015), “em relação à seletividade racial, nos períodos
analisados (desde as décadas de 1980), aos negros eram aplicadas penas mais severas comparativamente
aos brancos.” Diante de tais análises fica evidente que a desigualdade social associada ao racismo estrutural, frutos de uma sociedade que aboliu a escravidão sem reparação, continuam a fazer vítimas entre
crianças e adolescentes, perpetuando suas marcas até a idade adulta.

18. Disponível em: <https://
www.gov.br/depen/pt-br/
sisdepen/mais-informacoes/
relatorios-infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017.
pdf/view> Acesso em: 25 de
mar. de 2020.

“A Organização das Nações Unidas (ONU), realizou um estudo sobre a discriminação no país e concluiu
que o racismo no Brasil é “estrutural e institucionalizado” e “permeia todas as áreas da vida”. De acordo
com o estudo publicado, os especialistas concluíram que o “mito da democracia racial” ainda existe na
sociedade brasileira e uma parte “nega a existência do racismo”. O estudo ainda revela que os negros
são os que mais são assassinados, têm menor escolaridade, menores salários, maior taxa de desemprego, menor acesso à saúde, morrem mais cedo e têm a menor participação no Produto Interno Bruto
(PIB). São também a parte mais representada nas prisões e os que ocupam menos postos no governo.
A organização sugere que se “desconstrua a ideologia do branqueamento que continua a afetar as
mentalidades de uma porção significativa na sociedade”. Também destaca que “O Brasil não pode mais
ser chamado de uma democracia racial e alguns órgãos do Estado são caracterizados por um racismo
institucional, nos quais as hierarquias raciais são culturalmente aceitas como normais”. Quando formos falar de racismo, temos que ter algo bem claro em mente: não se trata de um problema simples,
de algo isolado, de casos específicos, de ofensas com famosos negros que vemos repercutir na
televisão. É um problema estrutural e institucionalizado e que permeia todas as áreas da vida, como
aponta a própria ONU.” (Natasha Pizzolito, 2019)19

Diante dos fatos, ainda é necessário romper com o modelo tradicional econômico e social, que fundamenta aspectos do racismo estrutural. O acesso a políticas públicas para a população negra e de comunidades tradicionais é mais que uma reparação histórica, é equilíbrio social. Observa-se assim, a necessidade
intrínseca de se refletir a Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes considerando o aspecto

19. Disponível em: <https://
onovo.com.br/noticia/editorial-609> Acesso em: 25 de
mar. de 2020.
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raça/etnia, incluindo também os mais de 200 povos indígenas expropriados de suas terras, tratados como
raça inferior e protegidos por leis específicas, frágeis diante de ameaças.
Povos e comunidades tradicionais também são impactados por estes modelos sociais tradicionais. A
Constituição Federal de 1988 oportunizou legalmente o protagonismo e direitos, e o Decreto nº 6.040/2007
instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Especificamente para o público em tela desse relatório, a Resolução 181 de 2006 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente oferece parâmetros para interpretação dos direitos e adequação dos
serviços relacionados ao atendimento de crianças e adolescentes pertencentes a povos e comunidades
tradicionais no Brasil. Por povos e comunidades tradicionais, podemos definir:
“Incluem povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana,
povos ciganos, pescadores artesanais, extrativistas, extrativistas costeiros e marinhos, caiçaras,
faxinalenses, benzedeiros, ilhéus, raizeiros, geraizeiros, caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas, pantaneiros, morroquianos, povo pomerano, catadores de mangaba, quebradeiras de coco babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundos e fechos de pasto,
ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos, entre outros.” (Decreto nº 6.040 /2007)

Compreender a história brasileira pela narrativa dos povos indígenas, também chamados originários
(Kae Guajajaras, 2020), se faz necessário quando se inclui a promoção, proteção, e defesa destas crianças
e adolescentes, e rompe com o preconceito étnico construído a partir do modelo tradicional econômico e
social. Segundo Kae Guajajaras (2020) “a identidade indígena sempre é coletiva, um indígena sempre faz
parte de um povo... principal marca do mundo indígena é a diversidade de povos, culturas, civilizações,
espiritualidade, economias, enfim, uma multiplicidade de formas de vida coletiva e individual.” A forma
de proteger, cuidar e promover o desenvolvimento das crianças e adolescentes indígenas, vai além do
modelo tradicional da família nuclear, sua forma é comunitária, é ecológica.
O Brasil avançou consideravelmente na implementação de políticas infantojuvenis, mas em se tratando
dos povos indígenas, ainda vivencia diversas violências institucionais, motivados muito mais pela imposição
de uma única cultura e modelo social. Crianças indígenas ainda continuam sendo separadas de sua mãe, sem
no entanto a rede de proteção infantojuvenil incluir a comunidade indígena nos serviços de proteção social.
Os direitos dos povos indígenas fica entrincheirado em poucos órgãos governamentais, como a FUNAI
(Fundação Nacional do Índio), um órgão do governo brasileiro que lida com todas as questões referentes às
comunidades indígenas e às suas terras.
Assim, as crianças indígenas têm negado um de seus principais direitos, o direito à terra, a vida e à
convivência comunitária, um direito omitido no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é fundamental
para garantir os demais direitos, segundo Assis (2019)20. A invisibilidade dos povos indígenas influencia a
não garantia de direitos para esses povos:

20. Assis da Costa Oliveira, entrevista: Os direitos de crianças e adolescentes indígenas.
Disponível em: <https://www.
childhood.org.br/os-direitos-de-criancas-e-adolescentes-indigenas> Acesso em: 25 de
mar. de 2020.
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“A invisibilidade de sua identidade é certamente um fator que favorece a produção de violências
contra crianças e adolescentes indígenas. Isso também ocorre no próprio atendimento da rede de
proteção que, na maioria das vezes, não considera a identidade indígena das pessoas para realizar
um atendimento intercultural. Assim, surgem duas violências institucionais: a primeira, de negação
da identidade; a segunda, de realizar um atendimento deficitário e que, muitas vezes, produz novas
violações institucionais no ato de atender em si. Mas eu diria que há também o caso da hipervisibilidade das crianças indígenas, quando os problemas sociais que as afetam ganham a atenção da
mídia, da sociedade e do próprio governo, e passam a ser tratados como uma “causa de bondade” dos
brancos... “hipervisibilidade”... reproduz o racismo e o etnocídio dos povos indígenas ao considerá-los
incapazes de cuidar de suas crianças e ao priorizar o “problema da criança” e não as causas históricas e sociais que geraram este problema, além de impossibilitar qualquer forma de participação
dos indígenas na identificação dos problemas e das formas de intervenção”. (Oliveira, Assis, 2019)

A Resolução 181/2006 do CONANDA, torna-se um marco para os povos e comunidades tradicionais,
visto que além de incluí-los no âmbito dos direitos da infância e juventude, também recomenda fluxos operacionais sistêmicos de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos que dialoguem com as instâncias
internas de Povos e Comunidades Tradicionais, reconhecendo suas práticas tradicionais.
...reconhecer e valorizar os povos indígenas... como parte da rede de proteção, ou do Sistema de
Garantia de Direitos, e em igualdade de condições e tratamento, é fundamental para começar o
diálogo e a construção de um fluxo de atendimento considerado intercultural. Mas só isso não basta:
a própria construção do fluxo tem que contar com uma ampla participação de representantes indígenas, incluindo crianças e adolescentes, e alinhar em sua estrutura, a relação com todos os direitos
indígenas, como o direito à autonomia. (Oliveira, 2019)

A Resolução nº 181/2006 do Conanda, em seu Art. 3, delibera:
Art. 3º Considera-se fundamental que a legislação pertinente aos Povos e Comunidades Tradicionais
seja considerada para a formulação e a aplicação em todas as medidas relacionadas a Crianças e
Adolescentes de Povos e Comunidades Tradicionais, de modo a assegurar que possam ter acesso aos
serviços culturalmente apropriados no âmbito da saúde, da alimentação, da educação, dos serviços
socioassistenciais, das medidas socioeducativas, das atividades de esporte e lazer, da convivência
familiar e comunitária, do trabalho, do saneamento básico, da segurança pública, do meio ambiente
e da seguridade territorial, entre outras questões.

A desigualdade social, o racismo estrutural e etnicídio são fruto de um modelo tradicional econômico
e social que perpetua as condições para as violações dos direitos das crianças e adolescentes. A Doutrina
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da Proteção Integral é um importante dispositivo para um novo modelo de inclusão e de participação para
garantia dos direitos sociais de todas as crianças de todos os povos que habitam o Brasil. A convivência familiar e comunitária é direito de todas as crianças, sem ressalvas quanto à raça/etnia ou classe social. Preservar este direito e investir na prevenção, contribuirá para evitar o afastamento desenecessário de crianças e adolescentes de suas famílias e comunidade, pois na prevenção se trabalha no Conjunto, no coletivo,
na individualização quando os laços familiares e sociais existem, mesmo que fragilizados por violações.
Logo, a recomendação deste documento, vai para além do acolhimento das crianças e adolescentes, é por uma transformação estrutural no modelo econômico e social no qual a sociedade opera.
Desta forma, milhares de crianças e adolescentes deixarão de ser institucionalizadas, seja por medida
protetiva, seja por medida socioeducativa.

MOTIVOS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
O acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil tem sua história marcada por ser
depósito de uma população infantil considerada desvalida, abandonada, órfã, pobre, exposta e ingênua,
filhos de mães desnaturadas. Instituições de caridade, inicialmente religiosas, depois também estatais, foram espaços de cuidados massificados de crianças e adolescentes segregados, isolados da sociedade e da
família. A institucionalização prolongada sem expectativa segura de seu fim, por não apresentar critérios
para a reinserção social, para além de causar danos no desenvolvimento psicossocial, foi por muito tempo
um espaço de desvinculação, de isolamento e de estigma social.
Foi apenas no final do século XX, com a luta de movimentos sociais e a redemocratização, sob a luz
de uma nova Constituição Federal, que foram garantidos direitos a todas as crianças e adolescentes do
País. Paralelamente, movimentos internacionais embasavam a construção de uma política específica para
a infância e juventude.
O advento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano Nacional de Proteção, Promoção e Defesa
do Direito à Convivência Familiar e Comunitária foram marcos fundamentais para que o Brasil realizasse
o reordenamento institucional de acolhimento de crianças e adolescentes. Foram as bases para que ocorresse uma mudança de paradigma em relação aos cuidados de crianças e adolescentes por suas famílias
e comunidades. Uma revolução nas instituições de acolhimento, pautando o trabalho na vinculação, no
cuidado individualizado e no trabalho intersetorial. O Brasil é uma referência internacional nos cuidados
alternativos, ainda que tenha muito a caminhar.
Na primeira década do século XXI, a Assembleia Geral da ONU aprovou um documento que versa sobre
o direito à convivência familiar e comunitária, sobretudo daqueles afastados de suas famílias de origem,
intitulado “Diretrizes para os cuidados alternativos de crianças”. O Brasil, na vanguarda, já havia deliberado
sobre esse tema na promulgação da Constituição Federal (1988) e do ECA (1990). Para além disso, no mesmo
ano das “Diretrizes para os cuidados alternativos”, a Lei 12.010/2009, especifica ainda mais a convivência
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familiar e comunitária, modificando inúmeros artigos no ECA, de forma a ampliar o conceito de família, regulamentar a brevidade do acolhimento institucional e agregar como medida protetiva o serviço de família
acolhedora, dentre outras medidas.
Apesar dos 33 anos do nascimento da Doutrina da Proteção Integral, inaugurada na Constituição
Federal (1988), e de alguns avanços nessa perspectiva, a motivação para o acolhimento de crianças e
adolescentes, a participação das famílias nas unidades de acolhimento, e a reintegração familiar ainda
carregam espectros de um passado de estigma. É necessário reparar o passado, rompendo com práticas
ultrapassadas e avançando no direito à convivência familiar e comunitária.
No âmbito deste projeto, que se dedica a refletir sobre o acolhimento institucional e familiar, pretende-se realizar uma breve análise sobre os motivos para acolher crianças e adolescentes no Brasil.
Segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional do Mistério Público em 201321, os motivos
para o acolhimento no Brasil, entre os anos de 2012 e 2013, eram os seguintes:
•
•
•
•
•

Negligência dos pais e/ou responsável - mais de 80%;
Dependência química/alcoolismo dos pais e/ou responsável - mais de 80%;
Abandono dos pais e/ou responsável - 77%;
Violência doméstica - 60%;
Abuso sexual praticado pelos pais e/ou responsável - 45%.

21. Relatório da Infância e
Juventude – Resolução nº
71/2011: Um olhar mais atento
aos serviços de acolhimento
de crianças e adolescentes
no País. Brasília: Conselho
Nacional do Ministério Público, 2013.

O Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviço de Acolhimento (2013) também
apresentou os principais motivos para os acolhimentos:
Motivos

% em acolhimento
Institucional

% em acolhimento
Familiar

Negligencia da Família

37,6%

54,9%

Pais ou responsáveis dependentes químicos/
alcoolismo

20,1%

26,6%

Abandono dos pais ou responsáveis

19,0%

21,8%

Total

76,7%

93,3%
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Motivos de Acolhimento

Média de Casos

Situação de Rua

1.044

Negligencia

779

Uso prejudicial de drogas ou álcool pela criança e adolescente

549

Abandono pelos pais

327
Fonte: MCA-MPRJ 2019

As medidas protetivas de acolhimento são aplicadas para legitimar o afastamento da criança e do
adolescente da família ou do lar do responsável no qual a criança se encontra, com o objetivo de garantir
seus direitos, sendo estes ameaçados ou violados, para preservar a segurança, os cuidados em uma medida provisória e excepcional. Assim podemos inferir que a NEGLIGÊNCIA é um dos motivos mais utilizada
para aplicar a medida de proteção em acolhimento.
O artigo 5º do Estatuto da criança e do Adolescente diz que “nenhuma criança ou adolescente será
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. Esse relatório
grifa a palavra negligência para trazer um destaque em um dos motivos mais alegados pelos operadores
de direitos para acolher crianças e adolescentes. Segundo algumas pesquisas e o Grupo de Trabalho do
Projeto em tela, a negligência precisa ser refletida e aprofundada, pois também pode incluir equivocadamente as situações de pobreza da família. Os casos limítrofes entre pobreza e maus-tratos dificultam
uma avaliação mais concreta entre as impossibilidades de cuidado e um ato de violência. É necessário
uma avaliação aprofundada e livre da visão culpabilizadora da família pobre.
Historicamente, a criminalização da pobreza e a retirada de crianças de suas famílias pobres tem
sido justificada sob a classificação de “negligência”. Nascimento (2012) aponta “a negligência como uma
categorização que passa a justificar a intervenção estatal sobre famílias pobres”, quando se refere ao
acolhimento de crianças e adolescentes. Cardarello (1998) afirma que:
Muitos dos agentes que trabalham na área de assistência à infância consideram que as famílias pobres, por não garantirem esses direitos, estão sendo “negligentes” com seus filhos. É por esse motivo
que esses agentes, agindo em nome da criança, pelo seu próprio bem, podem acabar por afastá-la
da sua família de origem. (CARDARELLO, 1998, p.306)

O Relatório Mundial sobre Violência, da Organização Mundial da Saúde (OMS), define negligência como:
A negligência diz respeito às falhas dos pais em proporcionar - onde os pais estão na posição de
fazer isto – o desenvolvimento da criança em uma ou mais das seguintes áreas: saúde, educação,
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desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo e condições de vida seguras. A negligência distingue-se, portanto, das circunstâncias de pobreza, visto que a primeira pode ocorrer apenas em casos
onde recursos razoáveis estejam disponíveis para a família ou o responsável. (OMS, 2002, p.82)

Segundo Mata (2016), a negligência pode ter distintas categorias, sendo elas: negligência emocional;
negligência física; negligência educacional; negligência doméstica; negligência contextual; negligência
médica; negligência odontológica; negligência parental; negligência institucional. Para Mata APUD Faleiros
&Faleiros (2011) há três tipos de intensidades de negligência:
• Leve - relacionada às faltas mais básicas de atenção às necessidades das crianças;
• Moderada - diz respeito às ausências de cuidados dos responsáveis que podem acarretar alguma
consequência negativa à formação psicossocial na infância;
• Severa - que está associada à possibilidade de danos físicos em função das omissões de cuidado.
A classificação de uma situação como negligência encontra na subjetividade sua maior dificuldade. É
necessário observar a intencionalidade, os recursos disponíveis e a intensidade da situação (Mata, 2016). A
descrição de um evento como leve ou grave também é de difícil mensuração, o que fortalece a subjetividade na categorização de violação de direitos por negligência. Portanto, os inúmeros acolhimentos sob essa
justificativa e sem nenhuma reflexão sobre os fatores que levaram à situação, nos apontam um controle
estatal sobre as famílias mais pobres e vulneráveis.
O discurso de negligência contra crianças pode ser percebido sob a ótica de poder e controle social. Uma forma de domínio sobre a “arte” do cuidar na infância. A negligência não é somente uma
violência, mas a atribuição de seu conceito feita de forma aleatória e descontextualizada também
pode ser entendida como um ato violento [...] a caracterização da negligência na infância vincula-se a fatores que correspondem à responsabilidade social, de saúde, de justiça e necessita de
compaixão [...] diante das situações de suposta negligência, também é preciso ter sensibilidade
e compreender o fenômeno, que se fortaleça a ajuda e não somente a repreensão/ penalidade.
(MATA, 2016, p. 108)

Assim, a generalização sobre o conceito de negligência proporciona um prejuízo na atuação dos trabalhadores sociais em diversos campos, pois a suspeita e/ou a confirmação tende a gerar um acolhimento
desnecessário, pelo fato do controle social se sobrepor à intensidade e ao contexto. A apropriação inadequada do seu conceito pode proporcionar possíveis penalidades ao suposto negligenciador e sua família,
considerando os efeitos psicossociais do afastamento dispensável de uma criança. A aplicação da medida
sem a devida reflexão e a busca de outras alternativas que privilegiem o direito à convivência familiar e
comunitária pode ser compreendida como negligência institucional ou mesmo violência institucional. Em
nome de uma suposta proteção, o ato de acolher pode ser ainda mais violento para a criança/adolescente
do que a própria negligência.
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A violação de direito classificada como “abandono familiar” é o segundo maior motivo para o acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil. É considerado uma das formas mais graves de descuido,
sendo configurado como crime no Código Penal - Art. 133- “Abandonar pessoa que está sob seu cuidado,
guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do
abandono.”O abandono em sua forma mais intensa diz respeito à interrupção consciente do afeto e vínculo
do responsável sobre o filho ou seu guardião, e desta forma, deixar a criança em situações de abandono,
deixar para sempre afastado ou deixar à própria sorte. Esta interrupção consciente de oferta de cuidados
e afeto a ser dedicado a uma criança tem profundo impacto no desenvolvimento psicossocial, cabendo ao
acolhimento a melhor medida de proteção.
Assim como a negligência, a interpretação do termo abandono é passível de subjetivação e carrega historicamente os ranços moralizantes do Código de Menores. É importante avaliar o que ocasionou o
afastamento temporário do responsável de seu filho e se foi involuntário à sua vontade por situações, tais
como: adoecimento, conflito familiar, necessidades educacionais, conflitos sociais, dentre outras.
Os outros motivos para o acolhimento se baseiam em argumentos que contrariam o Estatuto da
Criança e do Adolescente - a pobreza ainda que haja clara orientação a esse respeito no art.23 “A falta ou
a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder
familiar” e o uso de substância psicoativas pelos pais ou responsáveis. Esta última condição figurava no
Art. 19 do ECA, mas por ter dado margem a uma criminalização das famílias pobres, a Lei 13.257/2006 propôs uma alteração, ficando assim descrito (grifo nosso): “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”. Esta mudança, além de
questionar um paradigma moralizador, amplia para outros fatores da dinâmica familiar que possam ser
prejudiciais ao desenvolvimento da criança e do adolescente, incluindo e para além do aspecto da drogadição. O que está em jogo não é o uso da droga em si, mas se este uso pelos pais ou responsável, influencia
o desenvolvimento saudável dos filhos.

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ACOLHIMENTO
Um estudo da organização Hope and Homes for Children (2006)22, demonstrou os efeitos maléficos em
crianças institucionalizadas, privadas de cuidados parentais afetuosos. Estes efeitos negativos podem se
manifestar de forma física e/ou psicológica, e podem perdurar por toda a vida. A dificuldade na formação
de vínculos seguros, essenciais para o desenvolvimento saudável, pode ser um dos efeitos da ausência de
contato emocional e físico que ocorre na interação individual do bebê com um cuidador.
No Brasil, diante da observação dos efeitos negativos da institucionalizacão prolongada, foi promulgado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC, 2006), e em paralelo foi formado o Grupo de Trabalho Pró-Convivência

22. Disponível em: <http://
terra-dos-homens.s3.amazonaws.com/uploads/
ckeditor/attachments/45/
Um_fim_ao_sil_ncio__fundamentos_para_eliminar_a_institucionaliza__o_de_crian_
as_e_adolescentes__1_.pdf>
Acesso em: 25 de abr. de
2020.
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Familiar e Comunitária23 (GT Pró-Convivência Familiar e Comunitária). Este GT representa uma das maiores
mobilizações nacionais das últimas décadas e subsidiou governos municipais e estaduais:
•
•
•

Na construção de parâmetros mínimos sobre as modalidades de atendimento previstas no PNCFC
(acompanhamento sociofamiliar, acolhimento institucional e familiar).
No fortalecimento e na criação de redes da sociedade civil e governo em prol da convivência
familiar e comunitária.
No fomento à implementação de políticas públicas de direito à convivência familiar e comunitária.

O tempo em que uma criança ou adolescente permanece em acolhimento foi um dos pontos de grande debate. Essa discussão, que reverberou no Legislativo e provocou a sanção da Lei 12.010/2009, incluiu
no Estatuto da Criança e do Adolescente um período máximo para a estadia em acolhimento, à época de
no máximo dois anos, sendo sua situação avaliada a cada seis meses. Para que, de fato, o tempo de acolhimento seja reduzido as equipes devem fortalecer o trabalho com a família de origem. A Lei 13.509/2017,
reduziu ainda mais esse tempo:
Art. 19 . § 1oToda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou
institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade
judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação
em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
§ 2oA permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não
se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (grifo nosso)

23. A Associação Brasileira
Terra dos Homens (ABTH), em
parceria com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) propôs, no final
de 2005, a criação do Grupo
de Trabalho Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária. O Grupo de Trabalho foi
criado para somar esforços
ao processo de construção
e disseminação do Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária, que tinha à frente a
Comissão Intersetorial, com o
diferencial de colocar o foco
nas organizações da sociedade civil e nos governos
estaduais e municipais, ou
seja, nos atores que atuavam
na ponta. O então Ministério
do Desenvolvimento Social e
a então Secretaria Especial
de Direitos Humanos contribuíram para as atividades
do GT Nacional por meio da
participação de suas equipes
técnicas nas oficinas e seminários realizados.

Os efeitos da alteração do ECA delimitando um tempo máximo de acolhimento produziram mudanças
concretas. O CENSO SUAS (2018) aponta que 60% das crianças e adolescentes ficaram em média até 12
meses em acolhimento; 17,9% ficaram acolhidos entre 13 e 24 meses; e 22,1% entre 25 meses e 72 meses.
Estes dados são indicadores dos esforços dos Serviços de Acolhimento e do Poder Judiciário em promover
a desinstitucionalização, seja pela reintegração na família de origem ou extensiva, ou colocação em família
adotiva. Veja o quadro geral.
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Fonte: Senso SUAS

O prazo para conclusão do processo de adoção previsto no ECA é de 120 dias prorrogáveis por mais
120 dias, fundamentados pela autoridade judicial. De acordo com o Diagnóstico sobre o Sistema Nacional
de Adoção e Acolhimento (2020), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, verificou-se que mais de 43% dos
processos de adoção ainda permanecem longos com tempo superior aos 240 dias previstos em Lei, sendo
o tempo médio de conclusão do processo de adoção 10,5 meses.
De modo geral, percebe-se que tanto o Poder Judiciário quanto os Serviços de Acolhimento ainda enfrentam dificuldades para cumprir com os prazos determinados para a definição da situação das crianças
e dos adolescentes acolhidos. O Grupo de Trabalho deste Projeto aponta algumas possíveis causas para
esse problema: número reduzido nas equipes técnicas do Poder Judiciário e dos Serviços de Acolhimento,
o que dificulta o acompanhamento sistemático do processo de reintegração familiar ou de adoção. A qualidade do trabalho com a família de origem também é um ponto de destaque à ser melhorado, segundo o GT.

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NOS ACOLHIMENTOS
No quadro abaixo apresentamos, segundo o CENSO SUAS (2017), as atividades realizadas pelas equipes técnicas do acolhimento institucional. Observa-se que a dedicação do trabalho é mais intensa para
atividades de discussão de caso, elaboração de relatórios, passeios com usuários, documentação, contato
com a família. Neste documento refletimos que existe uma carência da criação de espaços para conversa
entre famílias, espaços para expressão das famílias sobre o processo da sua vivência durante o período
da medida de proteção. A família quase sempre recebe orientação de como proceder para ter o(a) filho(a)
reinserido(a), mas são poucos os espaços de expressão dos sentimentos, visões, premissas das famílias
sobre o serviço, sobre o distanciamento do filho. O mesmo cabe à criança e ao adolescente.
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Instituições que definem as regras de Visitação de Familiares nos acolhimentos Institucionais Censo
SUAS 2016-2018
Ainda observa-se mais regramento que a inclusão da família no processo de reinserção familiar.

Fonte: Projeto Conexões
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Observa-se nestes dados evolutivos sobre visitas dos familiares nos acolhimento a existência de
instituições de acolhimento pelo Brasil que não promovem a convivência dos familiares com os acolhidos, ou restringem a datas comemorativas. Estas características de acolhimento dificultam o processo
de reintegração das famílias, nos fazendo inferir, ou levantar hipótese de que estas instituições transitam
entre o antigo Código de Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabendo no caso identificar e
conhecer estes serviços para compreender os motivos pelos quais não promovem a participação da família
no acolhimento.
Como exemplo: o mesmo acontece no estado do Rio de Janeiro. Neste caso é o número de crianças
em relação à visitação de familiares.

O quadro acima demonstra um alto índice de crianças e adolescentes em acolhimento que não recebem visitas de familiares. Algumas famílias têm o poder familiar destituído, no entanto, a maioria mantém
a possibilidade de reaver seus filhos e a falta de visitação pode tornar essa reintegração mais difícil. Os
motivos para essa situação são variados e complexos, e não cabe aqui culpabilizar as famílias. O serviço
deve assumir a sua responsabilidade pelo estímulo da participação da família no acolhimento, visando a
reinserção social. O número alto de crianças e adolescentes que não recebem visitas pode estar associado
a um modelo cultural de institucionalização, onde o regramento e depreciação da família de origem está
presente, como ocorrido nos tempos do Código de Menores.
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GRUPO DE TRABALHO
Com uma estratégia metodológica reconhecida, a Terra dos Homens organizou dois grandes encontros com atores estratégicos, atuantes no tema, representando dez estados brasileiros das cinco regiões
do País. Esses especialistas compuseram um Grupo de Trabalho (GT) que debateu, analisou informações e
propôs recomendações e fluxos visando qualificar as normativas nacionais. Os encontros ocorreram em
agosto de 2019, na cidade de Belém/PA, e em outubro de 2019, na cidade de Curitiba/PR.
As instituições participantes do GT Acolhimento Institucional e Familiar, foram:
Representação

Origem

Aconchego

DF

Associação Beneficente Encontro com Deus

PR

Associação Brasileira Terra dos Homens

RJ

Associação Vida Nova

MT

Centro de Atenção Psicossocial - Antônio Carlos Mussum UAA Cacildis

RJ

Casa do Menor São Miguel Arcanjo

RJ

CEDECA – Augusto dos Anjos

RO

Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude – CEIJ

PA

Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude – CEIJ

PR

FUMPAPA

PA

Fundação de Ação Social- FAS – Curitiba

PR

Fundação Papa João Paulo II – Porto Alegre

RS

Instituto Padre Haroldo – Campinas

SP

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – Abrigo João Paulo II

RS

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – Lar Calábria

MA

Maristas

PR

Ministério Público – CAO Infância

PR
Continua...
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Ministério Público – CAO Infância

PA

Movimento Nacional de Meninos e Meninas em situação de Rua

SP

NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente

SP

ONG Ficar de Bem – CRAMI – São Bernardo

SP

Organização da Sociedade Civil Providens – Belo Horizonte

MG

Organização Lar Fabiano de Cristo

AM

Organização Pequeno Nazareno

CE

Organização Pequeno Nazareno

PE

Pastoral do Menor

PR

Representação Indígena

RJ

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

PA

Secretaria Municipal da Assistência social de Foz de Iguaçu

PR

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social- SEMCAS – São Luiz

MA

TJ Infância e Juventude de Campina Grande

PB

Universidade Federal do Pará

PA

Unidade de Reinserção Social Paulo Freire

RJ

Os seminários e oficinas realizadas em Belém (Agosto de 2019) e Curitiba ( Outubro de 2019) tiveram
parcerias fundamentais. Em Belém, o apoio foi da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de
Justiça; da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda; da Escola Judicial do
Poder Judiciário; do Ministério Público e da Fundação João Paulo XXIII (FUNPAPA) de Belém. Em Curitiba,
o apoio foi da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho; da Fundação de Assistência Social do
município de Curitiba; da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná e
do grupo Maristas do Brasil. O Movimento Nacional Pró-convivência familiar e comunitária apoiou todos os
eventos e seus membros estiveram envolvidos nas maiores decisões.
Um dos propósitos dos grupos de trabalho foi envolver organizações distintas, estando os mesmos
inseridos no sistema de garantia de direitos, a consequência deste encontro vem para minimizar os efeitos das polarizações, sobre qual o melhor interesse das crianças no momento que se tem que decidir
pelo afastamento de sua família. Um ator importante neste processo, o conselheiro tutelar, não se fez
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presente, mesmo sendo convidado. Contudo o grupo de trabalho focou na sua atuação, ao invés de buscar
responsabilizar os ausentes. Das reflexões apresentadas neste documento, o grupo identificou a necessidade do devido cuidado para a decisão do afastamento com recomendações que envolvem da prevenção
á proteção. Sendo que deste cuidado algumas questões ficaram para futuras reflexões, sendo: Quais os
cuidados para não gerar ainda mais um trauma com o afastamento? Quais os cuidados que preservam a
filiação, ancestralidade e irmandade ao mesmo tempo atribuir a responsabilização pela violência intrafamiliar ? Quais os caminhos traçados para o atendimento, acolhimento e o trabalho socioemocional com os
supostos agressores?
Ademais, o Grupo de Trabalho apontou outros desafios neste tema que necessitam de atenção de uma
forma ampla, como:
• Dificuldade dos atores sociais de trabalhar a reintegração familiar da criança quando a família
vive um contexto estruturante de violações de direitos (falta de saneamento, moradia, acesso à
saúde, desemprego, outros).
•

Dificuldade de mobilizar a rede social de apoio do pai ou da mãe, para lhes proporcionar um
suporte emocional e social para suportar o processo de reintegração da criança.

•

Observa-se por via das vezes, que é no acolhimento, o local, onde os jovens recebem um atendimento especializado de saúde e atenção educacional. Desta maneira é recorrente o enquadramento de diagnósticos de transtornos mentais e traumas gerando uma sobrecarrega o sistema
de saúde mental, por falta de uma atenção preventiva.

•

O serviço de acolhimento fica isolado quando as políticas públicas do território estão fragilizadas
ou mesmo ausentes por falta de investimento. A equipe e mesmo as crianças e adolescentes
demonstram sobrecargas emocional e social afetando seu desenvolvimento e o funcionamento
do serviço.

•

Observa- se a necessidade de se efetivar encontros permanentes da rede intersetorial para evitar
a comunicação interrompida e a burocracia para processos simples.

A Ausência de um fluxos de atendimento de acolhimento pactuado entre os atores favorece fragilização das relações e conflitos.
• Dificuldade de se acolher adolescentes destituídos do poder familiar, grupo de irmãos e demandas
específicas.
•

Inexistência de informações sobre como proceder nos atendimentos de serviços de acolhimento
as crianças de comunidades tradicionais, bem como grupos de famílias indígenas e refugiados
com crianças.
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A metodologia participativa e qualitativa junto ao grupo de trabalho, proposta pela ABTH, possibilitou
a construção de propostas elaboradas coletivamente e validadas no encontro. Abaixo seguem as proposições estruturantes no eixo da prevenção e proteção.
PREVENÇÃO - Trabalho comunitário de base
• Ter opções de serviços de prevenção (direitos sociais básicos)
• Medidas de prevenção ao Acolhimento (Guarda Subsidiada)
• Capacitação dos conselheiros tutelares (evitar acolhimentos desnecessários)
• Trabalho intersetorial/complementar
• Participação de movimentos sociais de gênero e raça, e de associações comunitárias
• Valorização da comunidade/território
PROTEÇÃO - Durante o Acolhimento
• Estudos e diagnósticos para decisão do acolhimento (intersetorial)
• Acompanhamento sistemático com a família (EQUIPE DE REFERÊNCIA e supervisora)
• Incluir e garantir a participação ativa da família dentro do acolhimento e da comunidade
local
• Audiências Concentradas – horizontalizadas, pré-encontros (equipe e juiz)
• Incentivar a criação de metodologias de apadrinhamento afetivo
Ademais o Grupo de trabalho elaborou algumas propostas de fluxos considerando o pré
acolhimento, acolhimento, reintegração familiar e de algumas modalidades específicas. Abaixo segue estas propostas onde se propõe evitar o acolhimento por meio da prevenção . bem como ideias
para reintegração de jovens destituídos do poder familiar, refugiados e acolhimento para crianças
indígenas e sua família.
Estas propostas elaboradas em grupo de trabalho não tem a pretensão de universalizar fluxos, mas certamente vem para trazer reflexões e auxiliar procedimentos existentes nos acolhimentos do Brasil, bem como ampliar nossas práticas para a inclusão de outras possibilidades e
modalidades. Portanto estas propostas vem questionar algumas práticas dominantes que colocam
o afastamento da criança como primeira opção, e abrir novas possibilidade de fortalecimento da
convivência familiar e comunitária.
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FLUXO DA PREVENÇÃO – FORTALECIMENTO DA REDE/SERVIÇOS E ORGANIZAÇÕES E TERRITÓRIO:

Fonte: Projeto Conexões CFC

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
Realiza o mapeamento territorial (políticas intersetoriais – educação, habitação, saúde, comunidade, movimentos sociais, lideranças comunitárias e organizações da sociedade civil).
Articula a rede do território para encontros mensais.
Convida serviços da Média e Alta complexidade que atendem família do território.
Encontro dos atores sociais do território
Identificar as competências do território: serviços, projetos, associações, empresas, comunidade, moradores e promover o protagonismo social.
Encontros para estudo de caso (com participação da comunidade).
Encontros para resolução de situações-problema.
Encontros para estudos sobre tipos de violência, em especial Negligência e Abandono.
Definir pautas conjuntas para promoção dos direitos e a prevenção à separação de crianças e adolescentes de suas famílias
Ter agendas fixas.
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FLUXO DA PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO

Fonte: Projeto Conexões CFC

Conselho Tutelar
Atendimento do caso – Conhecer o contexto social, a rede de apoio da família, desafios sociais e identificar
a violação.
Identificar os serviços/projetos/programas/associações que a criança e a família acessa no território.
Requisitar atendimento para criança e os membros da família, incluindo o suposto autor da violência
(Art.129, ECA), evitar acolhimento desnecessário.
Garantir encontros de intervisão e estudos sobre tipos de violência, com destaque para Negligência e
Abandono.
Participar da rede Encontro dos atores sociais do território
Realizar reunião (DIAGNÓSTICO) para referendar decisões de afastamento da criança (acolhimento), (ter
equipe técnica para assessoria) – Última medida/emergência
A decisão do acolhimento deve ser também da criança e do adolescente.
Monitorar os casos encaminhados (contrarreferência)
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
Convidar a família para participar do Plano de acompanhamento familiar e individual, e possibilitar condições para esta exercer o protagonismo.
Participar do encontro dos atores sociais do território.
Criar grupos de combate à violência doméstica (atendimento para autores de atos contra criança e
adolescentes).

FLUXO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PRE ACOLHIMENTO

Fonte: Projeto Conexões CFC
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Porta de Entrada - Pré-Acolhimento
Acolhida e escuta qualificada da criança/adolescente e/ou da família (que se fizer presente).
Busca de informações e acompanhamento na rede.
Análise da necessidade para o acolhimento – participar e reunir com a equipe que fez o diagnóstico indicando o acolhimento para validar.
Há necessidade de continuar o acolhimento?
Não - encaminhar CREAS informar TJ e CT
SIM
Seleção da metodologia a ser adotada de acordo com o perfil e contexto da criança/adolescente.
Análise da documentação e relatório, solicitar documentos pendentes.
Inserção da criança/adolescente na unidade de acolhimento, preferencialmente apoiado por outra criança/
adolescente.
Acompanhamento
Atuação terapêutica – processo de trabalho com a família de origem nuclear e extensa.
Incluir todo o sistema mais amplo da família da criança/adolescente no processo terapêutico.
Estudos ampliados com toda a rede: Judiciário, acolhimento, serviços de políticas básicas, família (encontros sistemáticos).
Início da construção do PIA.
Investir mais em trabalho com grupos de famílias nas unidades de acolhimento.
Espaços de convivência (participação da família e das crianças/adolescentes nas dinâmicas de uso do
espaço e da participação na comunidade).
Todas as decisões devem ser discutidas com as famílias, crianças e adolescentes, considerando que o
projeto de vida não é da instituição.
Avaliação
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FLUXO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREPARANDO PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR

Fonte: Projeto Conexões CFC

Preparando para reinserção familiar
Privilegiar a participação da criança/adolescente no processo de desligamento.
Ter no Plano Político Pedagógico o tema “preparo para vida autônoma, um direito”, como tema transversal
desde o início do Acolhimento.
Políticas de inclusão e acesso à habitação, emprego e renda, dentre outros.
Acompanhamento no CREAS/CRAS.
Investimento no processo de autonomia.
República para jovens.
Serviços de apoio aos jovens.
Acompanhamento da criança/adolescente no retorno à família, média de 1 ano.
Estudos de casos para reavaliação da metodologia para casos de reincidência, durante o período pós-acolhimento (compreensão que reincidência é parte do processo de casos específicos).
Reunião sistemática com a rede de proteção e as famílias para tomadas de decisões.
Avaliação para o repasse do caso para o CRAS.
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Fechamento do caso no Serviço de Acolhimento.
• Família de Origem
• Família Extensa
• Outra Modalidade de Acolhimento
• Família Adotiva
• Vida “autônoma”

FLUXO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - REINTEGRAÇÃO DE JOVENS

Fonte: Projeto Conexões CFC

Jovens entre 14 e 18 anos com destituição do poder familiar, dentro e fora do acolhimento
Participação nas decisões sobre seu projeto de vida.
Equipe técnica de acompanhamento do jovem adolescente, média de 2 anos.
Serviços de apoio aos jovens adolescentes (centro de referência social, cultural, educacional e profissional)
Ter no PPP estudos sobre raça, gênero, sexualidade para o desenvolvimento de autonomia dos jovens.
Articulação no território de apoio comunitário/apadrinhamento para o jovem adolescente.
Reunião sistemática com a rede de proteção e as famílias para tomadas de decisões.
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Avaliação para o repasse do caso para o CRAS.
Políticas públicas para que o jovem, ao sair do acolhimento, tenha direito à moradia, alimentação, renda, a
se desenvolver e a um acompanhamento após a saída.
República para jovens.
FLUXO DE ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS

Fonte: Projeto Conexões CFC

ACOLHIMENTO REFUGIADOS
•
•
•
•

Participação nas decisões sobre seu projeto de vida.
Garantir os direitos que estão dispostos no ECA para as crianças/adolescentes que estão dentro
do território brasileiro.
Trabalhar a rede de proteção para compreender os direitos previstos no ECA. Incluindo o
Judiciário.
Acolhimento da família como um todo e não somente a criança/adolescente.
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•
•

•
•
•
•
•

Identificar os adultos que vêm com as crianças e adolescentes, mas que não comprovam o parentesco. Deve haver cuidado para evitar casos de tráfico de crianças e adolescentes
Identificar traumas, especialmente quando chegam ao Brasil desacompanhados e vindo de processos de violações desde seu país de origem. Os adolescentes LGBTs são um público muito
vulnerável à exploração sexual.
Desenvolver processos terapêuticos para as famílias, crianças, adolescentes, considerando sua
etnia e cultura.
Implementar políticas públicas de acesso à educação e trabalho.
Fortalecer a rede de proteção social (organizações sociais) de apoio a refugiados.
Formação mínima dos atores do sistema de justiça sobre as diversas infâncias nacionais e as que
vêm de outros países, como os indígenas, por exemplo.
Incentivar editais para Sociedade Civil organizada para suporte as famílias migrantes destes a
sua chegada, estadia, inserção social e profissional entre outros.

CRIANÇAS E FAMÍLIAS INDÍGENAS
Prevenção - Crianças e adolescentes indígenas
• Mobilizar e disseminar a Resolução 181/2006 do CONANDA por meio capacitação nos serviços do
sistema de garantia de direito de criança e adolescentes.
• Criação de protocolo nacional, estadual e municipal para atendimento em acolhimento de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ciganos, caiçaras, entre outros), considerando sua cultura e seus costumes. Estes protocolos deverão ter como
base a Resolução Conjunta n0 01 CONANDA, CONARE e DPU, de 9 de agosto de 2017.
• Estabelecer com os povos indígenas ações afirmativas e participativa na construção de política
públicas de prevenção as crianças e adolescentes e comunidade.
• Capacitar atores responsáveis pela decisão de separação por medida de proteção, sobre a diversidade, cultura, língua e costumes dos cuidados das crianças e adolescentes.
Acolhimento para crianças e famílias indígenas
• Implementar acolhimento na modalidade CASA DE PASSAGEM para as famílias indígenas (com
crianças e adolescentes) que circulam pelos municípios brasileiros, garantido os direitos previstos no ECA. (acolhimento conjunto – modalidade preventiva, proteção social básica).
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• Implementação de acolhimento para famílias indígenas migrantes/de passagem nos municípios
com índice de migração e vivência indígena na cidade por motivo de comércio, com equipe coordenada por indígenas em cogestão com a Secretaria de Assistência Social.
• Promover encontros entre entidades indígenas e representantes indígenas das comunidades do
território com a rede de proteção da infância para troca de conhecimentos sobre direitos das
crianças e adolescentes e dos povos indígenas.
• Capacitação da rede de proteção sobre os riscos étnicos, (apagamento da língua e música) modos
de vida e a cultura comunitária de cuidados dos povos indígenas (inclui sistema de justiça da
infância).
• Adequação intercultural dos serviços da rede de proteção que leve em consideração as necessidades étnicas e raciais (alimentação, vestuário, linguagem, a rotina de convivência, interação das
pessoas com essas crianças e delas com seus entes comunitários e familiares).
• Promover encontros com as lideranças indígenas locais, rede de proteção, família e Ministério
Público para a decisão do acolhimento da criança/adolescente separado da família.
• Privilegiar os acolhimentos familiares para as famílias indígenas que vivenciam com suas crianças violações de direitos.
• Cadastro e identificação étnica das crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais
quando acolhidos nas instituições.
• Essa adequação dos serviços deverá ser construída em conjunto com representantes desses povos e comunidades tradicionais. PIA: viés coletivo, engajando a comunidade e a família.
• Formação dos profissionais de acolhimento com suporte antropológico e das histórias dos povos
presentes nos municípios.

PROPOSTAS PARA ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS E CONSELHOS FORMULADORES
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
As proposições elaboradas pelo Grupo de Trabalho foram divididas em 10 eixos que envolvem o acolhimento: prevenção; pré e pós-acolhimento; gestão; participação da família e da rede de apoio; jovens
egressos do acolhimento; especificidades; intersetorialidade; judiciário e especificidades da região Norte
e Família Acolhedora.
Os itens que estão sinalizados com asteriscos (*) foram complementados no webinar sobre a temática
de Acolhimento Institucional promovido pela ABTH nos dias 20 e 21 de agosto de 2020.
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PREVENÇÃO
Ações
01

Incentivar a participação da comunidade (lideranças, organizações comunitárias, famílias de apoio) nas atividades dos serviços de
Proteção Social BÁSICA e ESPECIAL como recursos para fortalecimento social.

02

Incluir os movimentos sociais de gênero, raça e associações comunitárias no engajamento social comunitário para proteção e defesa de
direitos das crianças e adolescentes, em parceria com a rede de Proteção Social BÁSICA e ESPECIAL.

03

Gestão interinstitucional de monitoramento dos motivos das medidas de acolhimento.

04

Capacitações continuadas para agentes públicos (SUAS, Conselho Tutelar, equipe do Judiciário) sobre tipos de violência e contexto
sociocultural da violência, visando qualificar as decisões para aplicação da medida protetiva de acolhimento e evitar acolhimentos
desnecessários.

05

Incorporar temas como racismo, colonialismo e desigualdade social nas atividades transdisciplinares de formação para os atores dos
serviços da rede de proteção e adaptar este conteúdo para as crianças e jovens participantes destes serviços.

06

Promover ações conjuntas entre os Conselhos de Direitos da Criança, da Assistência, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, da Mulher e do Idoso para a construção de resoluções que promovam os direitos previstos no ECA, e apoiar a implementação da Lei 10.639/03
e dos planos específicos.

07

Regulamentar a profissão de Educador Social (PL 328/2015) e promover formação permanente para os educadores dos serviços de
proteção social para desenvolvimento das habilidades sociais, psicológica, jurídica e de cidadania, proporcionando formação técnica de
atendimento às crianças e adolescentes, com destaque para as crianças em acolhimento e situação de violência.

08

Acompanhamento/monitoramento do Executivo, Judiciário, Organizações da Sociedade Civil e Conselhos Tutelares para qualificar as
decisões dos acolhimentos e evitar acolhimento desnecessário, com atenção especial a casos de negligência e abandono.

09

Não separar mães de bebês, sejam adultas, adolescentes institucionalizadas ou em situação de rua. Caso seja necessário, realizar acolhimento conjunto.

10

Estudos e análises para reduzir os acolhimentos emergenciais promovendo a busca ativa e modalidades de atendimento de média
complexidade (Guarda Subsidiada).

11

Fortalecer e ampliar o investimento nas políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, incluindo a atuação
terapêutica com a família de origem e extensa desde o momento em que a criança chega na rede de proteção com alguma violação de
direito, mas ainda não foi separada da família.*

12

Serviços alternativos de trabalho social com famílias, de permanência da criança na família de origem, apadrinhada, sendo esta acompanhada por equipamento próprio e metodologia de superação da violação e construção de direitos sociais.
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PRÉ E PÓS ACOLHIMENTO

Ações
01

Garantir a guia de acolhimento, no momento do acolhimento, com relatórios anexados (informações sobre crianças e adolescentes, sua
família, motivo do acolhimento e serviços da rede de proteção social que tenha a família referenciada).

02

Normatização para uso do sistema informatizado em território nacional, respeitando as especificidades das comunidades tradicionais
(indígenas, quilombolas, ciganos, caiçaras, entre outros povos e comunidades tradicionais).

03

Setor de diagnóstico que avalie a decisão e articule a rede de proteção da família quanto à entrada da criança e do adolescente no
acolhimento.

04

O acompanhamento familiar das crianças e adolescentes acolhidos deve ser realizado pela equipe de referência do serviço de
acolhimento.

05

Maior investimento no trabalho com grupos de familiares e crianças e adolescentes acolhidos.*

06

Propiciar curso de formação profissional para as famílias de crianças acolhidas, especialmente as que fazem uso de substâncias químicas, bem como articular vagas de emprego, oferecendo apoio no cuidado com as crianças para que as mães possam trabalhar.

GESTÃO
Ações
01

Melhorar a qualidade dos acolhimentos quanto ao diagnóstico de saúde mental e em condições de oferta de cuidados.

02

Propor decreto/portaria para a realização da integração das informações para o gerenciamento de casos, por meio de estudos de
casos intersetoriais desde a inclusão da criança ou adolescente e sua família no serviço até pós reintegração social ou adoção.

03

Realizar estudos de casos intersetoriais com a participação de famílias atendidas, tendo como foco as situações problemas que conectam o grupo para buscas de soluções colaborativas.

04

Diminuir a rotatividade de técnicos nos serviços socioassistenciais (garantias trabalhistas, entre outras).

05

Implantação de equipes de supervisão e apoio aos acolhimentos (assessoria técnica aos abrigos).

06

Implementação de acolhimento de famílias como política pública.
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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA REDE DE APOIO
Ações
01

Estabelecer equipe técnica de referência para o acompanhamento da criança e do adolescente acolhido, sendo esta articuladora da
rede de proteção, buscando o fortalecimento do vínculo como processo terapêutico desde o pré-acolhimento ao pós-acolhimento.

02

Promover ações de convivência com a família dentro e fora do serviço de acolhimento, visando a reinserção/reintegração familiar e
comunitária de forma gradativa e de forma a envolver os serviços socioassistenciais.

03

Fomentar a participação das famílias no acolhimento, sendo consideradas dentro do processo e participantes do mesmo.

04

Definição clara do processo terapêutico no atendimento às famílias por meio de metodologia de trabalho com família de origem da
criança/adolescente.

05

Garantir a participação das famílias no cotidiano institucional.

06

Acompanhamento da família de origem após o desacolhimento.

07

Processo de desacolhimento, como uma decisão em rede com a participação da família. Essa deve ser uma avaliação anterior à audiência concentrada e definição do acompanhamento pós desligamento.

JOVENS EGRESSOS DO ACOLHIMENTO
Ações
01

Implementar serviços e programas nos equipamentos sociais de apoio à república, para jovens egressos do sistema de acolhimento
com a participação dos mesmos na decisão.

02

Criar programa junto às Secretarias de Emprego e Renda e de Habitação, e políticas intersetoriais para que esse jovem seja considerado
prioridade. Criar serviço de acompanhamento psicossocial para apoio à formação de vínculo comunitário e social.

03

Qualificar as equipes para o trabalho de autonomia (plano de vida e possibilitar o direto à cidade e o reconhecimento do território*) desde a inclusão da criança e do adolescente no serviço, previsto no Plano Político Pedagógico (PPP) e no Plano Individual de Atendimento
(PIA) do acolhido.

04

Estabelecer o jovem egresso do serviço de acolhimento como um dos públicos prioritários para o Programa Jovem Aprendiz, conforme
estabelecido pelo Decreto 8.740/2016 do Ministério do Trabalho os adolescentes egressos. (Adendo pós-encontro do GT - Este Decreto foi
revogado, juntamente com tantos outros, pelo Decreto 10.086/2019. Vale uma mobilização para o retorno desta normativa.)

05

Criar programas de formação para o trabalho que considere a especificidade do público de adolescentes acolhidos, especialmente
quanto à escolaridade.
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ESPECIFICIDADES
Ações
01

Criação de protocolo nacional, estadual e municipal para atendimento em acolhimento de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ciganos, caiçaras, entre outros), considerando sua cultura e seus costumes. Estes protocolos deverão ter como base a Resolução Conjunta n0 01 CONANDA, CONARE e DPU, de 9 de agosto de 2017.

02

Implementação de acolhimento para famílias indígenas migrantes/de passagem nos municípios com índice de migração e vivência indígena na cidade por motivo de comércio, com equipe coordenada por indígenas em cogestão com a Secretaria de Assistência Social.

03

Garantir a qualidade do serviço de abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua com normativas e capacitação na especificidade de reintegração familiar.

04

Atualizar as orientações técnicas para acolhimento de crianças e adolescentes para incluir novas modalidades de acolhimento.

05

Definir diretrizes para crianças e adolescentes refugiadas terem acesso às políticas públicas e à convivência familiar e comunitária.

06

Criação de um protocolo de atendimento estadual para imigrantes e refugiados.

07

Capacitação contínua e específica da equipe dos abrigos de refugiados.

08

Incluir na revisão do Plano Nacional de Proteção, Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar
e Comunitária a necessidade de serviços e equipes especializadas para atender as demandas do público específico de migrantes e
povos e comunidades tradicionais.*

09

Estabelecer protocolos rígidos para averiguar os casos de crianças e adolescentes que chegam ao País com adultos sem comprovação
de parentesco, evitando assim a possibilidade de tráfico de pessoas.*

10

Formação mínima dos atores do sistema de justiça sobre as diversas infâncias nacionais e essas que vêm de outros países, como os
indígenas venezuelanos (etnia warao), por exemplo, tendo a sociedade civil organizada como fomentador do processo de sensibilização, capacitação e integração das entidades da própria sociedade civil organizada e os atores do sistema de justiça. A formação dos
profissionais de acolhimento com suporte antropológico e das histórias dos povos presentes nos municípios.*

11

Adequação intercultural dos serviços da rede proteção que leve em consideração as necessidades étnicas e raciais (alimentação, vestuário, linguagem, a rotina de convivência, interação das pessoas com essas crianças e delas com seus entes comunitários e familiares). Essa adequação dos serviços deverá ser construída em conjunto com representantes desses povos e comunidades tradicionais.*

12

Cadastro e identificação étnica das crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais quando acolhidos nas instituições.*

13

O Plano Individual de Atendimento (PIA) no contexto de povos e comunidades tradicionais deve ter um viés coletivo, engajando a comunidade e a família no espaço institucional.*
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INTERSETORIALIDADE
Ações
01

Adequação metodológica que considere a diversidade dos povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, população negra, LGBTQIA+).

02

Formação continuada que considere as diversidades e as minorias sociais, garantindo os direitos de povos e comunidades tradicionais, inclusive para espaços de base comunitária.

03

Prioridade de tratamento no CAPS e com vinculação nas comunidades terapêuticas para familiares e cuidadores dos acolhidos nos
serviços de acolhimento institucional ou familiar.

04

Abrir espaços para participação da comunidade nas unidades de acolhimento institucional – para pessoas da comunidade, dos movimentos sociais e lideranças comunitárias.

JUDICIÁRIO
Ações
01

Audiências concentradas como método horizontal, em articulação com os serviços de acolhimento.

02

Garantir metodologicamente que haja estudos dos casos anteriores à audiência concentrada e que os relatórios sejam construídos de
forma interdisciplinar.

03

Estabelecimento de metodologia que possibilite a juízes realizarem as audiências de forma padronizada, levando em consideração o
atendimento à família, participando na construção dos encaminhamentos no melhor interesse da criança e do adolescente.

04

Combater a entrega ilegal de crianças para adoção, bem como a fraude no registro.

05

Sistematizar as informações sobre o “abandono” das crianças adotadas.

06

Realizar um pós acompanhamento psicossocial para as crianças e adolescentes adotados.

07

Criar mecanismo para fiscalizar as adoções Intuito Persona/ ou cartório socioafetividade.

08

Qualificar do diálogo entre os juízes e a equipe técnica.

09

Implementar varas especializadas em infância e juventude nas comarcas.

10

Estabelecer um protocolo nacional para entrega voluntária de crianças/bebês, com procedimentos estabelecidos para garantir o direito à familiar biológica e à família adotiva, por exemplo.

11

Protocolo com metodologia para trabalho com as famílias que queiram ou estão cadastradas para adoção (declaração, documentação,
capacitação, reunião de cadastrados com equipe, preparação para adoção, visitas de aproximação, visitas de pós-adoção, monitoramento para evitar “devolução”).
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CAPÍTULO

4

ACOLHIMENTO FAMILIAR
INTRODUÇÃO
Este documento foi elaborado compreendendo a seguinte estrutura:
a) O contexto social brasileiro e sua relação com o acolhimento familiar;
b) Análise dos dados sobre a temática de Acolhimento Familiar;
c) Contexto Nacional sobre o Acolhimento Familiar apresentando nos eixos: Modalidades de Acolhimento Familiar; Motivo para o Acolhimento; Tempo de permanência e Principais atividades
técnicas desenvolvidas no Acolhimento Familiar
d) Fluxos e recomendações - Grupo de Trabalho.
e) Propostas para órgãos governamentais e conselhos formuladores de políticas públicas.
O acolhimento no Brasil já foi exaustivamente contextualizado no capítulo anterior deste documento
e, portanto, as análises ali relatadas também cabem a esta temática específica. Neste tópico serão aprofundadas reflexões sobre a modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras.
O acolhimento familiar no Brasil, como uma prática informal, é bastante antigo. Este tipo de acolhimento partia da decisão da mãe de entregar sua filha ou seu filho aos cuidados de outra família, sem a
oficialização e nem tampouco a mediação de uma autoridade formalmente constituída. Claudia Fonseca
(2002)24, denominou esse fenômeno de circulação de crianças. Essa prática, muito comum em famílias com
dificuldades socioeconômicas, encontrava no apoio das redes de parentes e sociais, uma estratégia de sobrevivência (FONSECA, 1995; SARTI, 1996; SERRA,2003)25. Há diversos fluxos de circulação de crianças, desde
as baseadas em um aspecto moral, como a obrigação de uma tia de criar os sobrinhos após o falecimento da
mãe, até acolher, por um tempo, um adolescente da família que chega à cidade para completar seus estudos.
Segundo Motta-Maués (2004; 2008)26, há uma categoria de circulação de crianças denominada de “crias”, em
geral, meninas vindas do interior e entregues às famílias da cidade para “ajudar” nos serviços domésticos em
troca de moradia, alimentação, vestuário e educação. As famílias em situação de extrema pobreza viam esse
acontecimento como uma oportunidade de sobrevivência e ascensão social para suas filhas.

24. FONSECA, Cláudia. Fabricando família: políticas públicas
para acolhimento de jovens
em situação de risco. In:
CABRAL, Cláudia (org) Acolhimento Familiar: experiências
e Perspectivas. Rio de Janeiro: Book Link, 2004.
25. FONSECA, Cláudia. Caminhos
da Adoção. 2.ed. São Paulo:
Cortez, 2002; SARTI, C.A. A
família como espelho. Um
estudo sobre a moral dos
pobres. Campinas: Autores
Associados; SERRA, M. M. P.
Algumas considerações sobre
a circulação de crianças no
Brasil e sua distribuição por
regiões. Revista Brasileira de
Estudos de População. Campinas. V. 20, n. 2, p. 229-239,
jul/dez. 2003.
26. MOTTA-MAUES, M. A. Na
“casa da mãe”/na “casa do
pai”: anotações (de uma
antropóloga e avó) em torno
da “circulação” de crianças.
Revista de Antropologia, São
Paulo, v. 47, n. 2, p. 427-452,
2004. ________ IGREJA, D. G.
L.; DANTAS, L. M. S. De casa
em casa, de rua em rua... Na
cidade: “circulação de crianças”, hierarquias e espaços
sociais em Belém.
In: 26ª. REUNIÃO BRASILEIRA
DE ANTROPOLOGIA, 2008,
Porto Seguro. Anais... Porto
Seguro: 08, p. 1-19.
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Apesar da circulação de crianças ter sido, e em certa medida ainda é, um arranjo possível de apoio
familiar e comunitário, no sentido do cuidar, há também aspectos a serem considerados. As crianças que
circulavam em casas que não eram a de seus genitores viviam em um espaço híbrido. Ainda que, por vezes,
estes eram chamados de “filhos”, carregavam a adjetivação do “filho de criação”, categoria inexistente no
ordenamento jurídico brasileiro e que subjetivamente trazia uma distinção entre estes e os filhos biológicos da família. Alguns deles viviam situações de exploração do trabalho infantil e ficavam vulneráveis a
diversas violências, inclusive a sexual.
O acolhimento familiar como uma medida protetiva que vem formalizar juridicamente a antiga prática
de cuidar de filhos que não são seus, traz maior segurança para a criança/adolescente e para a família que
acolhe. É mediado pela justiça, com acompanhamento técnico de psicólogos e assistentes sociais, além
de ser uma medida provisória e excepcional, com veremos adiante. Ou seja, há uma metodologia e uma
intencionalidade de reintegração familiar.
Essa modalidade foi uma alternativa de proteção a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar diante dos estudos que apontavam os efeitos negativos da institucionalização de crianças (BOWLBY,
1952; FOUCAULT, 1984). Os Estados Unidos, em 1910, e a Inglaterra e a França, em 1940, foram os pioneiros
nesse tipo de serviço, mantendo essa modalidade ininterruptamente.
No Brasil, o acolhimento familiar como uma metodologia instituída data dos anos de 1990. No entanto,
esse serviço de proteção às crianças mediado pela justiça vem de longa data. Segundo Arend (2005)27, em
Santa Catarina, entre as décadas de 1930 e 1940, funcionou o Programa de Colocação Familiar, que tinha
como objetivo garantir a sobrevivência dos “menores abandonados”.
As experiências da França, Inglaterra e dos Estados Unidos serviram como inspiração para a instauração da Lei 560, de 27 de dezembro de 1949, que criou no estado de São Paulo o Serviço de Colocação
Familiar, que consistia na colocação em casas de famílias os menores entre 0 e 14 anos de idade que não
tivessem lar ou que não pudessem nele permanecer.
Em 1972, iniciou-se em Porto Alegre/RS o Programa Lares Substitutos, uma iniciativa da Fundação do
Bem-Estar do Menor (FEBEM) que promovia uma nova política de integrar na comunidade crianças necessitando de ajuda. Esse Programa se manteve ativo por quase 30 anos.
As iniciativas de São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, se assemelhavam em sua estrutura com o atual
Serviço de Família Acolhedora, no que tange terem sido parte de uma política de atendimento à infância e
adolescência violadas, a oferecerem subsídio financeiro às famílias acolhedoras e a visarem a provisoriedade da medida. No entanto, ainda estavam sob a égide do Código de Menores com o olhar menorista e de
culpabilização da família.
Sob o paradigma da proteção integral surgem, nos anos finais de 1990, as primeiras experiências brasileiras de programas de famílias acolhedoras, tal qual é atualmente promulgada no Estatuto da Criança e
do Adolescente. As cidades pioneiras foram Rio de Janeiro/RJ (1996); Campinas/SP (1997); Franca/SP (1998)
e São Bento do Sul/SC (2002).

27. AREND, Silvia Mª Fávero. Filhos
de criação: Uma história dos
menores abandonados no
Brasil (década de 1930). Tese
apresentada de Doutorado
em História pela Universidade
do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 2005.
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Apenas nos anos 2000, essa modalidade de proteção às crianças e adolescentes começa a ser cunhada nas normativas nacionais. A Política Nacional de Assistência Social (2004), estabelece o serviço de
acolhimento em famílias acolhedoras como política pública de alta complexidade. O Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
(2006) reforça a importância do Serviço como alternativa à garantia desses direitos. Porém, apenas em
2009, por meio da Lei 12.010/2009, que alterou diversos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
o acolhimento familiar passa a constar no ordenamento jurídico. O artigo 101, inciso VIII, do ECA, institui o
Programa de Família Acolhedora, que assim como o acolhimento institucional, deve ser uma medida provisória e excepcional, como forma de transição para a reintegração familiar, ou em caso de impossibilidade,
para a adoção. Nesse mesmo ano, o Serviço de Família Acolhedora foi um dos serviços tipificados como
socioassistenciais pela Resolução nº 109 de novembro de 2009.
Serviço de Família Acolhedora é aquele que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes,
afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. É
previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as
famílias acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido
e sua família de origem. (Tipificação de Serviços Socioassistenciais, 2009, Resolução 109/ 2009 do
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS)

O acolhimento familiar garante o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, ainda que não em seu grupo familiar de origem. Apesar disso, e em que pese esse modelo de acolhimento, em lei ser uma medida protetiva que deva ser priorizada em relação ao acolhimento institucional
(ECA – Art. 34 §1), ainda não é o que vemos na prática. Esse fato, se deve ao vício da institucionalização
ainda presente em muitos operadores de direitos. Vamos aprofundar esse debate no item referente aos
dados sobre o Serviço de Família Acolhedora no Brasil.

ANÁLISE DOS DADOS SOBRE A TEMÁTICA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
O Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (CNJ, 2020), apontou que 1.366
estão em acolhimento familiar, um número muito inferior (4%) se comparado com as 32.791 crianças e
adolescentes em acolhimento institucional. Outro fato que chama a atenção é o número de crianças e
adolescentes acolhidos por região, sendo o maior número concentrado no sudeste do País. Ao se comparar
as modalidades de acolhimento, percebe-se que o acolhimento familiar tem, em termos percentuais, uma
maior aceitação no Sul e Sudeste (89%) do Brasil, o que pode ser justificado por serem as regiões com
maior tempo de experiência neste tipo de acolhimento. O acolhimento institucional, em que pese ser mais
praticado também no Sul e no Sudeste, tem uma distribuição mais equitativa pelas regiões brasileiras.
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Em relação ao quantitativo de Serviços de Família Acolhedora nos municípios, o CENSO SUAS em uma
série histórica demonstra um aumento significativo, passando de 144 em 2009, para 380 em 2019, o que
não significa um aumento de casos de crianças e adolescentes afastados da família, se comparado a
índices anteriores, conforme relatado no capítulo anterior desta publicação (IPEA, 2003). A promulgação
do acolhimento familiar no ECA, pela Lei 12.010/2009, e a mobilização nacional do grupo de trabalho pró
convivência familiar e comunitária, parece ter contribuído para a implementação dos serviços no Brasil.
No CENSO SUAS 2019, 380 unidades municipais executoras do Serviço de Família Acolhedora responderam
ao questionário, sendo a maior concentração destas nas regiões Sul e Sudeste. Nelas estão acolhidas 1531
crianças e adolescentes28.

28. A pequena diferença entre
os dados quantitativos do
Censo SUAS e do Sistema
Nacional de Adoção e acolhimento, CNJ, pode se dever
ao momento de coleta, visto
que o fluxo de entrada e saída
de crianças e adolescentes é
bastante dinâmico.
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Fonte: Censo SUAS, 2019

Quanto ao perfil dos acolhidos em famílias acolhedoras, não há diferença significativa quanto a sexo,
51% são meninas e a média de idade no início do acolhimento familiar é de 7 anos e 4 meses, segundo o
levantamento do CNJ (2020), o que corrobora o levantamento do CENSO SUAS, 2019. No entanto, o recorte de
raça/etnia demonstra, em comparação com a modalidade de acolhimento institucional, dados, no mínimo,
curiosos. Os pretos e pardos (55%) continuam sendo os mais acolhidos em instituições. O acolhimento familiar apresenta maior índice de crianças e adolescentes de etnias indígena (44%) e parda (40%). O índice
de crianças indígenas e amarelas (15%) acolhidas em serviços de famílias acolhedoras merece um estudo
mais detalhado e um olhar para as especificidades culturais desses povos, o que reforça a necessidade
de implementação das diretrizes da Resolução 181/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente. É importante salientar que a população infantojuvenil preta/parda e pobre continua a ser institucionalizada, o que pode ter como base a desigualdade social e os resquícios de uma sociedade racista
e escravocrata, conforme já tratado no capítulo anterior.
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Ao compreender o perfil dos serviços de acolhimento e dos acolhidos no Brasil, deve-se aprofundar
nos processos que permitem que a medida seja de fato excepcional e provisória: a porta de entrada (motivo
deflagrador do acolhimento); o acompanhamento com as famílias e a porta de saída (reintegração familiar,
ou excepcionalmente a adoção).

MODALIDADES DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
As Orientações técnicas de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes de 2009, norteou no
país os diversos serviços de acolhimento, incluindo as repúblicas para jovens. Buscou estabelecer metodológicas de orientação e atendimento para cada modalidade, reforçando o caráter transitório, excepcional, e reparador do acolhimento. Dentre as modalidades estão: Abrigo Institucional ; Casa-lar; Serviço de Acolhimento
em Família Acolhedora e República.
No mesmo ano, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009, reforça as orientações e
inclui acolhimento de famílias, mulheres e idosos.
Uma nova modalidade de acolhimento para criança foi incluída em 2016 por meio da resolução 01 do
CONANDA/CNAS, o Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes em situação rua.
Embora ao longo dos anos, avanços são observados no reordenamento dos acolhimentos em todo Brasil
no adequar a estas normativas, surgiram outros contextos de acolhimento que hoje clamam por sua legitimidade. Neste documento foram apontados alguns: acolhimento conjunto para mulheres e bebes; casa de
passagens indígenas, acolhimento para refugiados, estas modalidades estão se estruturando e construindo
sua metodologia, sendo quase sempre ainda executadas por organizações da sociedade civil
O serviço de Família Acolhedora ou seja de Acolhimento Familiar, também vem experimentando novos
desafios mediante a busca pela qualidade do atendimento individual de cada criança e adolescente em seus
diferentes contextos, como: primeiríssima infância; primeira infância ; grupo de irmãos; mãe e bebe; adolescente destituído do poder familiar; adolescentes ameaçados de morte ; vitimas de violência sexual; deficiência, doenças crônicas entre outros.
Certamente esta diversidade de modalidade é compatível e necessária na garantia da preservação da
história de vida, da individualização dos atendimentos, do respeito a transgeracionalidade e do melhor interesse da criança e do adolescentes, estes avanços são uma conquista nas políticas públicas após o Plano
Nacional da Convivência familiar e comunitária.
Ademais, pensando na qualidade do serviço de família acolhedora, no III Colóquio sobre Acolhimento Familiar de 2015, organizado pela ABTH e a Prefeitura de Campinas/SP, surgiram novas propostas de modalidade
para o acolhimento familiar. Com base em experiências internacionais, ampliou-se possibilidades para no
Brasil implementar este serviço de acordo com o contexto que o município vivencia.
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Modalidades de acolhimento familiar
• Acolhimento preventivo – Para crianças com comprometimento, transtorno e ou deficiência. Trata-se de uma medida de apoio para a família nuclear e extensa no cuidado dos filhos, para proporcionar descanso de uma rotina estressante visando a saúde mental da família. Indicada, para finais de
semana. Nesta modalidade não tem a determinação do judiciário, apenas indicação administrativa.
• Acolhimentos de emergência - tempo de 24h a dois dias, ideal para fins de semana, sem a necessidade de abrir processo judicial , destinada a crianças perdidas, tempo de localização da família
de origem, outros)
• Acolhimento de curta permanência: - com medidas judiciais, estima-se um tempo de semanas a
6 meses
• Acolhimento de médio Prazo - com medidas judiciais, estima-se um tempo média de até 18 meses
• Acolhimento de longa permanência - com medidas judiciais, é proposto para adolescentes sem
condições de retorno para família de origem e com dificuldades para adoção
• Família Solidária – Acolhimento de crianças e adolescentes ameaçadas de morte, vinculado ao
programa de proteção de criança e adolescente ameaçado de morte (PPCAAM).29
Desta forma, para cada uma das modalidades acima elencadas, faz-se necessário uma capacitação
específica para as famílias acolhedoras e para as equipes técnicas. Tal modalidade vem para atender as
demandas do município seja de médio ou longo prazo de acordo com seu contexto de necessidades, sendo
importante considerar sua existência na lei municipal de criação do serviço.
Sendo assim, pensar na modalidade que se deseja tende a estar vinculado ao perfil da família acolhedora
e as condições de suporte social que o município dispõe. Para finalizar, muitas destas modalidades surgiram
na prática, na capacidade de resiliência das famílias acolhedoras e das equipes técnicas,que atuam com
criatividade, e inovação.
Importante destacar que as famílias acolhedoras podem incluir servidores e padrinhos afetivos, em ambos os casos estes não estando no cadastro de adoção.

29. Executado pelo Gabinete de
Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP,
o Projeto "Família Solidária" é
uma estratégia de enfrentamento à institucionalização
de crianças e adolescentes do
PPCAAM. Mais informações:
https://gajop.org/projetos/familia-solidaria-uma-estrategia-de-enfrentamento-a-institucionalizacao-de-criancas-e-adolescentes-do-ppcaam/

MOTIVO PARA ACOLHIMENTO FAMILIAR
O ECA, que inaugurou o paradigma da proteção integral e ampliou o conceito de direito à convivência
familiar e comunitária regulamentando o Serviço de Família Acolhedora, também estabeleceu que as famílias devem receber do Estado o apoio necessário para cuidarem de seus filhos. Pretende-se neste item
refletir sobre os motivos para o acolhimento familiar de crianças e adolescentes, mantendo uma perspectiva crítica a respeito da obrigação compartilhada entre família, sociedade e Estado na proteção do público
infantojuvenil (Artigo 227, da Constituição Federal do Brasil).
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Segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 201329, os motivos
para o acolhimento institucional e familiar no Brasil, entre os anos de 2012 e 2013, eram os seguintes:
•
•
•
•
•

Negligência dos pais e/ou responsável - mais de 80%;
Dependência química/alcoolismo dos pais e/ou responsável - mais de 80%;
Abandono dos pais e/ou responsável - 77%;
Violência doméstica - 60%;
Abuso sexual praticado pelos pais e/ou responsável - 45%.

30. Relatório da Infância e
Juventude – Resolução nº
71/2011: Um olhar mais atento
aos serviços de acolhimento
de crianças e adolescentes
no País. Brasília: Conselho
Nacional do Ministério Público, 2013.

O Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviço de Acolhimento (2013), apresentou
os principais motivos para os acolhimentos em Famílias Acolhedoras:
MOTIVOS

% em Acolhimento Familiar

Negligência da Família

54,9%

Pais ou responsáveis dependentes químicos/alcoolismo

26,6%

Abandono dos pais ou responsáveis

21,8%

Os dados acima mantêm, tal como no acolhimento institucional, como motivo principal a negligência
da família. Ainda que a medida de acolhimento familiar pareça ser mais respeitosa ao direito que crianças
e adolescentes possuem à convivência familiar e comunitária, o motivo deflagrador da mesma, na prática,
pode estar entremeado de preconceitos em situações em que o pano de fundo é a violência estrutural. A
família pobre, preta e periférica que vivencia circunstâncias de violação de direitos estruturais, não possui
as condições ideais de sobrevivência e proteção à sua prole, necessitando de assistência do Estado. No
entanto, este mesmo Estado negligenciador de seu dever de oferecer proteção aos seus cidadãos, viola
ainda mais direitos, retirando a criança/adolescente de seu núcleo familiar e responsabilizando a família
por sua situação de pobreza. Conforme já discorrido amplamente no capítulo sobre o acolhimento institucional e baseado em Cardarello (1998), a “negligência” passa a ser uma categorização usada pelo Estado
para intervir sobre as famílias pobres. A equipe do Serviço de Família Acolhedora precisa compreender os
motivos reais do acolhimento para não corroborar com uma visão criminalizadora a respeito da família.
O segundo maior motivo de acolhimento familiar, segundo o levantando acima, é a dependência química/
alcoolismo dos genitores. A condição de adicto de um dos pais, ou mesmo de ambos, por si só não constitui
motivo justificável para o acolhimento de crianças e adolescentes. O que deve ser avaliado é a proteção, se
a criança se mantém em segurança e cuidada. Conforme descrito no capítulo anterior, a Lei 13.257/2006
propôs uma alteração no Art. 19 do ECA, que trazia claramente a questão do uso de entorpecentes e que era
usada para uma abordagem moralizadora. O artigo é assim descrito (grifo nosso): “É direito da criança e do
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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”. O
ambiente que garanta o desenvolvimento integral deve ser o foco de atenção dos operadores de direitos. Não
há uma relação direta entre o consumo de drogas de genitores e a violência contra a criança, cada caso deve
ser avaliado isoladamente e, se houver violação de direitos, deve-se observar a melhor medida a ser tomada.
A violação de direito classificada como “abandono familiar” é o terceiro maior motivo para a inserção
de crianças e adolescentes em Serviços de Família Acolhedora. Esta categoria é bastante subjetiva e se
assemelha à negligência, portanto, requer dos profissionais que decidem pelo afastamento da criança
de sua família um olhar cuidadoso. O abandono pressupõe uma intencionalidade, um deixar de oferecer
conscientemente o afeto e o cuidado. Sendo assim, deve ser avaliado se o que ocasionou a situação de
abandono era possível de ser evitada pelo genitor ou responsável.

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ACOLHIMENTO
O Serviço de Família Acolhedora busca em sua metodologia manter o vínculo da criança e do adolescente com sua família de origem, oferecendo espaços de fortalecimento de vínculos constantes mesmo
durante o acolhimento. A equipe promove encontros, preferencialmente semanais, entre o acolhido e seus
genitores ou responsáveis e trabalha para que a reintegração familiar ocorra da forma mais breve possível.
Os CENSOS SUAS de 2018 e 2019 apontam que a maioria dos acolhidos permanecem em Famílias
Acolhedores de 13 a 24 meses. Em que pese o Art. 19 § 2o,, ECA limitar o tempo de 18 meses de permanência
apenas em acolhimento institucional, deve ser levado em conta um período semelhante para o acolhimento
familiar, de forma a manter a brevidade da medida.
Tempo em acolhimento

Censo SUAS 2017

Censo SUAS 2018

Censo SUAS 2019

Menos de 1 mês

87

108

139

de 1 a 3 meses

210

207

273

de 4 a 6 meses

212

254

246

de 7 a 12 meses

204

247

222

de 13 a 24 meses

244

220

260

de 25 a 48 meses

201

144

100

de 49 a 72 meses

63

69

57

mais de 72 meses ( mais de 6 anos)

54

59

80

1275

1308

1377

TOTAL
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Fonte: Projeto Conexões CFC

O gráfico acima revela que, entre os anos de 2017 e 2019, houve um decréscimo de crianças e adolescentes que permaneceram em Famílias Acolhedoras de 25 a 72 meses, o que está alinhado com o propósito
de brevidade da medida. No entanto, houve um quantitativo superior de acolhidos com mais de seis anos
em Famílias Acolhedoras no Censo SUAS de 2019. Este fato, pode ter explicação no contingente de adolescentes que não foram reintegrados às suas famílias de origem e tampouco conseguiram ser adotados. Esse
é um público que merece especial atenção da política pública, é necessário fazer uma reflexão crítica ao
motivo do não sucesso na recolocação familiar, seja pelo reagrupamento em sua família de origem ou em
adoção, e produzir e implantar metodologias de apoio à autonomia para a vida adulta.
O quadro abaixo revela que quase 45% das crianças e adolescentes foram encaminhadas para famílias substitutas (adoção), um índice alto de insucesso na reintegração familiar. Este fato deve ser motivo
de preocupação e reflexão dos gestores públicos, em especial a respeito da metodologia utilizada pelas
equipes e o apoio às famílias de origem para reversão de quadros de violação de direitos estruturais.

Fonte: Censo SUAS,2019
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ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE FAMÍLIA ACOLHEDORA
A eficiência e a eficácia das atividades das equipes técnicas dos Serviços de Família Acolhedora
estão diretamente relacionadas com o empenho em desenvolver uma metodologia de acompanhamento
sistemática à criança ou ao adolescente, à família acolhedora e, sobretudo, à família de origem.
O CENSO SUAS (2019) traz pela primeira vez a sistemática de acompanhamento das equipes às famílias
acolhedoras de acordo com o quadro abaixo.

Fonte: Censo SUAS, 2019

A maioria dos serviços declara acompanhar as famílias acolhedoras uma vez por mês. A quantidade
de serviços que dizem não fazer esse acompanhamento ou realizar apenas quando necessário , ou ainda as
que realizam de forma esporádica (7,1%) é preocupante, visto que descaracteriza a metodologia do acompanhamento técnico sistemático e deixa as crianças e adolescentes, e mesmo as famílias acolhedoras,
sem o apoio necessário.
Quanto às atividades realizadas pela equipe técnica, que na maioria das vezes é formada por assistentes sociais (40,9%), e psicólogos (31,8%), 350 unidades executoras do Serviço de Família Acolhedora
dedicam tempo para a discussão de casos com profissionais da rede, o que é muito importante para que
a proteção integral seja efetivada. Em geral, os acolhimentos com maior atuação em rede são os que mais
conseguem diminuir o tempo de acolhimento e realizar a reintegração familiar de forma mais exitosa. A
viabilização do encontro entre o acolhido e a família de origem é possível em 330 serviços, no entanto, há
50 unidades executoras que não realizam essa atividade fundamental para o fortalecimento dos vínculos
familiares e a possibilidade de reintegração. Este fato, acrescido da ausência de atendimento individualizado à família de origem em 67 dos serviços respondentes, e da reunião com grupo de famílias de origem
em 205 unidades executoras, pode levar a uma dificuldade no processo de reagrupamento ou reintegração
familiar. Há uma carência da criação de espaços para conversa entre as famílias de origem, de espaços
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para expressão sobre suas vivências durante o período da medida de proteção a seus filhos. Os genitores
ou responsáveis quase sempre recebem orientações de como proceder para se ter o filho reinserido, mas
são poucos os espaços de expressão dos sentimentos, de visões e de premissas das famílias sobre o serviço e sobre o distanciamento de seu filho. A falta de espaços de escuta e fala de crianças e adolescentes
também não é uma prática entre os serviços de família acolhedora.

Fonte: Censo SUAS, 2019

GRUPO DE TRABALHO
Os encontros ocorridos em agosto e outubro de 2019, bem como as discussões por webinar realizadas
em 2020, produziram recomendações e fluxos sobre o acolhimento familiar. A estratégia metodológica
reconhecida de formação de grupos de trabalho com especialistas atuantes na temática das cinco regiões
do Brasil foi composta pelas seguintes organizações:
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Representação

Origem

Aconchego

DF

Associação Beneficente Encontro com Deus

PR

Associação Brasileira Terra dos Homens

RJ

Associação Vida Nova

MT

Centro de Atenção Psicossocial – Antônio Carlos Mussum UAA Cacildis

RJ

Casa do Menor São Miguel Arcanjo

RJ

CEDECA – Augusto dos Anjos

RO

Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude – CEIJ

PA

Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude – CEIJ

PR

FUMPAPA

PA

Fundação de Ação Social- Fas-Curitiba

PR

Fundação Papa João Paulo II

RS

Instituto Padre Haroldo – Campinas

SP

Instituto Pobres Servos da Divina Providência - Abrigo João Paulo II

RS

Instituto Pobres Servos da Divina - Lar Calábria

MA

Maristas

PR

Ministério Público - CAO Infância

PR

Ministério Público – CAO Infância

PA

Movimento Nacional de Meninos e Meninas em situação de Rua

SP

NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente

SP

ONG Ficar de Bem – CRAMI – São Bernado

SP
continua
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Organização da Sociedade Civil Providens

BH

Organização Lar Fabiano de Cristo

AM

Organização Pequeno Nazareno

CE

Organização Pequeno Nazareno

PE

Pastoral do Menor

PR

Representação Indígena

RJ

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

PA

Secretaria Municipal da Assistência social de Foz de Iguaçu

PR

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social- SEMCAS – São Luiz

MA

TJ Infância e Juventude de Campina Grande

PB

Universidade Federal do Pará

PA

Unidade de Reinserção Social Paulo Freire

RJ

Nos dois dias de webinar contribuíram com o debate os seguintes atores estratégicos:
1. Serviço de Família Acolhedora do município do Rio de Janeiro/RJ e representante das famílias de
origem atendidas pelo Serviço no Rio de Janeiro/RJ (depoimento).
2. Serviço de Belo Horizonte/MG.
3. Gestão de alta complexidade da Secretaria de Assistência Social e educadora social do Serviço de
Acolhimento de Blumenau/SC.
4. Projeto Família Solidária de Recife/PE e representante das famílias acolhedoras de Recife/PE.

FLUXO DE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
Os fluxos de prevenção, fortalecimento da rede/serviços e organizações e território e identificação de
violação de direito, e o fluxo de medidas judiciais já foram explicitados no capítulo dedicado ao acolhimento institucional. Esses fluxos são comuns aos dois modelos de acolhimento, institucional e familiar. Abaixo
está descrito o fluxo específico do Serviço de Família Acolhedora.
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Fluxo do Acolhimento Familiar:

Fonte: Projeto Conexões CFC

Quadro Fluxo – Serviço de Família Acolhedora
Criança e adolescente tem seu direito violado
Conselho tutelar
Ministério Publico
Juizado da Infância e Juventude
Central de vagas ou Equipe do Familia Acolhedora
Entrada no serviço Família Acolhedora (definir modalidade de acolhimento Familiar)
Criança/adolescente acolhido na família acolhedora
Acompanhamento integral da criança. Família de origem e da família acolhedora
Inclusão e participação nos serviços do sistema de garantia de direitos
Preparação gradativa para o desligamento
Relatório PIA
Decisão do Juiz da Infância pela:
Retorno para Família de Origem
Saída para Autonomia
Encaminhamento para Adoção
Acompanhamento pós reintegração
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PROPOSTAS PARA ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E CONSELHOS FORMULADORES
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
As recomendações dos quadros abaixo foram elaboradas pelos grupos de trabalho, bem como , por
meio das reflexões proporcionadas nos eventos on line (webinar) ocorrido no ano de 2020.
FAMÍLIA ACOLHEDORA
Ações
01

Ampliar a implementação de serviços de acolhimento familiar nos diversos municípios do país.

02

Analisar e fomentar diferentes modalidades de acolhimento familiar: foco na primeira infância, adolescentes e jovens, grupo de irmãos,
pessoas com deficiência, ameaçados de morte, filhos de presidiários, mães e bebes em conjunto, dependência química entre outros

03

Ampliar para 21 anos a idade limite de acolhimento familiar quando necessário, principalmente nos casos dos egressos e/ou com destituição de poder familiar definitiva com suporte da equipe técnica e apoio financeiro para a autonomia.

04

Foco na reintegração à família de origem com acompanhamento “sistemático” das duas famílias e encontros constantes entre elas
como processo terapêutico.

05

Divulgação do SFA entre servidores públicos e padrinhos, potenciais candidatos a Famílias Acolhedoras

06

Incluir a Voz da criança e de sua família de origem nas decisões sobre o afastamento da criança e sua colocação em Serviços de FA

07

Estabelecer protocolos e metodologias sobre vinculação e apoio entre Família Acolhedora (FA) e Família de Origem (FO) considerando as
necessidades das FO em contarem com a FA como facilitadora no processo de reintegração familiar.

08

Promover maior diálogo sócio jurídico e inclusão dos atores do sistema judiciário em capacitações sobre os SFA.

09

Ampliar o conhecimento da sociedade sobre o tema por meio de divulgação massiva à população em geral do Serviço de Família
Acolhedora.

10

Estabelecer um currículo inicial e uma carga horária mínima para todos os Serviços de Família Acolhedora do Brasil.

11

Fomentar a organização das famílias acolhedoras em associação, cooperativas ou outras formas de organização coletiva.

12

Considerar família extensa como parte da Família de Origem e implantar o programa de Guarda Subsidiada com o apoio do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente até que se organize em serviço tipificado e seja incorporado nas políticas públicas da gestão da
Secretaria de Assistência Social ou correlatas

13

Considerar a temporalidade dos diversos tipos de AF : situação de urgência – curto prazo – médio prazo – longo prazo e analisar as
suas diferenças e implicações no respeito à provisoriedade desta medida de proteção especial.
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ESPECIFICIDADES DA REGIÃO NORTE DO BRASIL
A oficina com o Grupo de Trabalho realizada em Belém (PA), no ano de 2019, dedicou-se a fazer um
levantamento específico para a região Norte. O grupo ressaltou as peculiaridades da região: sua extensão,
dificuldades de acesso às cidades e índice baixo de serviços públicos comparado com outras regiões do
País. Segundo o Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2020 (Fundação Abrinq30, 2020), o número de
crianças e adolescentes de zero a 14 anos de idade vivendo em famílias de rendimentos mais baixos no
Brasil está assim distribuído: 9,3 milhões vivem com até ¼ de salário-mínimo; 10,2 milhões vivem com ¼
a ½ salário mínimo. Ou seja, 19,4 milhões de crianças e adolescentes menores de 14 anos de idade sobrevivem sob condições de baixa renda familiar. Observa-se que a grande região Norte concentra os maiores
indicadores, conforme o quadro abaixo:
até ¼ de salário-

mínimo (%)

Mais de ¼ até ½
salários mínimo(%)

menores de 14 anos de idade em
condições domiciliar de baixa renda (%)

Norte

34,9

29,3

64,2

Nordeste

38,1

29,7

67,8

Sudeste

13,2

21,5

34,7

Centro-oeste

10

23,8

33,9

Sul

9,4

18,2

27,7

Grandes regiões

31. Fundação Abrinq no ano de
2020 apresentou a sétima
edição do Cenário da Infância
e Adolescência no Brasil
com o objetivo de traçar um
panorama geral da infância e
adolescência no País a partir
da análise dos principais
indicadores sociais do Brasil
e Regiões que estão relacionados com essa população.

Fonte: Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2020/Abrinq 2020

Segundo este levantamento, na região Norte, para cada mil nascidos vivos, a taxa de mortalidade na
infância para crianças menores de cinco anos de idade é de 18,1%. Este índice é maior que a média do Brasil, que perfaz 14,2%. Nesta região também se concentra o maior percentual de nascidos vivos de mulheres
até 19 anos de idade, 22,9%, sendo que no Brasil este percentual é de 15,9%.
No quesito educação, é na região Norte onde se concentram as taxas mais baixas de matrículas em
creche. De acordo com este levantamento, o Censo da Educação Básica entre 2015 e 2019, observa-se uma
média de 20% de estabelecimentos de educação sem acesso a esgoto sanitário, considerando a média
nacional de 5%. Estes dados se repetem em relação à energia elétrica.
Na região Norte se concentram ainda os maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes em comparação ao restante do Brasil:
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Tabela comparativa de violência sexual contra crianças e adolescentes menores de 19 anos
de idade do sexo feminino com base no Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2020/Abrinq 2020
Proporção de notificações de Proporção de notificações de
exploração sexual
pornografia infantil de crianças
e adolescentes
de crianças e adolescentes

Grandes regiões

Número de notificações
de estupro de crianças e
adolescentes menores

Norte

91,1

89,5

91,5

Nordeste

90,9

90,4

81,1

Sudeste

83,4

81,9

76,2

Centro-oeste

88,0

85,1

72,2

Sul

84,7

82,4

77,6

Brasil

86,7

85,2

79,2

Fonte: Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2020/Abrinq 2020

Estes dados demonstram a necessidade de maior investimento na proteção de crianças e adolescentes nesta região. Se observarmos apenas a incidência de violência sexual, já se faz necessária uma
enorme mobilização dos governos federal, estadual e municipal, além do Judiciário e da sociedade civil no
enfrentamento à esta violência, que muitas vezes está naturalizada nas comunidades da região, seja por
falta de informação, educação ou conhecimento sobre o Sistema de Garantia de Direitos. Sem contar com
todas as outras vulnerabilidades em que esses meninos e meninas estão submetidos.
Considerando apenas os serviços de acolhimento institucional e familiar, na região Norte concentra-se apenas 4% do número de unidades de acolhimento Institucional, repetindo-se o mesmo percentual em
serviços de acolhimento familiar. No Brasil temos 2.834 de unidades de acolhimento institucional e 332
serviços de acolhimento familiar (BRASIL, 2018).
Mediante este breve levantamento, o Grupo de Trabalho apontou as seguintes recomendações, priorizando a implementação do Serviço de Família Acolhedora na região:

66

ESPECIFICIDADES DA REGIÃO NORTE

Ações
01

Investimento prioritário para a implementação do acolhimento familiar nos municípios da região.

02

Implementar os serviços complementares de acolhimento familiar (equipe técnica para Varas de Infância
e Juventude, serviços de prevenção e atendimento às famílias).

03

Qualificar a articulação intersetorial dos serviços de saúde, educação, sociedade civil organizada com o
acolhimento.

04

Promover capacitação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos para implementação do Serviço de
Família Acolhedora.

05

Capacitação do Sistema de Garantia de Direitos para atendimento à especificidade de acolhimento familiar para casos de violência sexual.

06

Articulação política para criação de lei e alocação de recursos para o Serviço de Família Acolhedora.

07

Ampliar o número de Varas da Infância e Juventude nas comarcas dos estados da região Norte.

08

Criar protocolo para a funcionalidade e celeridade do cadastro de adoção (comarcas do Pará).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal proposta do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006) é o rompimento da cultura enraizada de institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, juntamente com o fortalecimento de vínculos na família e na
comunidade. Para que esses objetivos sejam alcançados, e nossas crianças e adolescentes tenham seus
direitos assegurados, é primordial que haja um esforço conjunto entre as famílias, a sociedade e o Estado,
como preconiza o Art. 227 da Constituição Federal. Sendo assim, o presente projeto se desenvolveu com o
intuito de relacionar o cenário brasileiro com os marcos legais e diretrizes estabelecidas, além de propor
caminhos na direção da proteção integral de meninos e meninas.
Os dados expostos neste Relatório Final mostram que foram muitos os avanços nos últimos anos, no
entanto, eles também apontam que ainda há muito a ser feito. É necessário que o olhar para com a população vulnerabilizada seja de mais responsabilidade por parte dos órgãos competentes, e o reconhecimento
de todos os brasileiros enquanto sujeitos de direito precisa se fazer presente nas diferentes esferas: política, social, econômica e cultural. Cabe ressaltar, que a utilização do termo ‘vulnerabilizada’ é um marcador
das situações em que o Estado, ao não cumprir suas atribuições de garantia de direitos humanos básicos,
assume um papel de violador desses direitos, deixando essa população sem qualquer apoio na busca por
melhores condições de vida. É sabido que esta situação, muitas vezes, caminha lado a lado com a culpabilização das próprias famílias.
Não se pretende aqui desconsiderar a relevância de bons serviços de acolhimento institucional e
familiar para crianças e adolescentes que venham a necessitar deles em algum momento, pois eles são
primordiais. O que se almeja é jogar luz na importância de se estudar caso a caso, em suas particularidades, quando o objetivo maior é a proteção. Por isso, o foco na convivência familiar e comunitária como
um direito básico é o que garante a permanência da criança/adolescente no melhor contexto para o seu
desenvolvimento e cuidado.
E para que se tenha clareza a respeito de quem é o público que demanda essa proteção, é urgente que
a pluralidade brasileira ganhe visibilidade, ou seja, que se entenda as diversas situações às quais estão sujeitas nossas crianças e adolescentes, suas diferentes histórias e vivências. Enquanto a invisibilidade dos
filhos e filhas de pais e mães encarcerados, das pessoas em situação de rua, e das variadas realidades que
levam ao acolhimento e afastamento for a tônica, não será possível avançar. A separação das crianças de
suas famílias de origem, principalmente na primeira infância, seja por qualquer dos motivos aqui expostos,
afeta, e muito, o desenvolvimento saudável, impactando diretamente o futuro delas. O que este relatório
reivindica é, antes de tudo, a priorização do trabalho de prevenção a esse afastamento, um trabalho com
as crianças e adolescentes dentro das próprias famílias e comunidades.
Neste sentido, é essencial que a perspectiva ao se olhar para esta temática seja atravessada por
recortes de gênero, raça/etnia e classe. Dados aqui apresentados evidenciam que a vulnerabilidade no
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Brasil é majoritariamente negra, pobre e feminina. Nossa sociedade patriarcal, capitalista e racista deixa
aqueles que se encontram na base da pirâmide sem chance de mobilidade na direção de uma vivência mais
saudável e sem violações.
Vale destacar ainda as recomendações propostas pelo Grupo de Trabalho, contribuições fundamentais para a garantia cada vez maior de uma convivência familiar e comunitária de qualidade para todas as
crianças e adolescentes. Observa-se que a situação de filhos(as) de pais e mães privados de liberdade é
notadamente merecedora de maior atenção diante das inúmeras violações sofridas, assim como o quadro
das mulheres com bebês em situação de rua. É dever do Estado garantir que a permanência das crianças
junto à família de origem seja prioridade, para além de julgamentos morais, sempre que possível.
A partir do exposto neste documento, espera-se contribuir em avanços na garantia de direitos de
crianças e adolescentes, colocando-os como prioridade absoluta nas políticas públicas brasileiras, especialmente aqueles na primeira infância. Pretende-se também reiterar a importância da convivência familiar e comunitária, priorizando sempre que possível a permanência de meninos e meninas com suas
famílias de origem. E para que isso seja exequível, é papel do Estado oferecer condições a partir não só da
elaboração, mas da efetivação de políticas públicas consistentes e comprometidas.
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