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Introdução 
O acolhimento institucional é um dos serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social. Seu 

principal objetivo é promover o acolhimento de famílias ou indivíduos com 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados, de forma a garantir sua proteção 

integral. 

O acolhimento institucional, anteriormente denominado abrigamento em 

entidade, é uma das medidas de proteção previstas pela Lei Federal 

nº 8069/1990 (ECA) e aplicáveis a crianças e adolescentes sempre que os 

direitos reconhecidos naquela lei forem ameaçados ou violados. 

O serviço de acolhimento deve favorecer o convívio familiar e 

comunitário, a utilização dos demais equipamentos e serviços disponíveis na 

comunidade onde a unidade está localizada, e o mais importante de todos, 

deverá respeitar os costumes, tradições e a diversidade como: as diferentes 

faixas etárias, os arranjos familiares, religião, gênero, orientação sexual, raça 

ou etnia. 

No caso de crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos, que estejam em 

situação de risco pessoal e social, o acolhimento deve ser ofertado seguindo 

as medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e as 

orientações técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 

É permitido no máximo 20 crianças e adolescentes em cada unidade. 

O atendimento em abrigos ocorre por determinação do Poder Judiciário 

e por requisição do Conselho Tutelar. Além disso, deverá ser comunicado à 

autoridade competente conforme previsto no Art. 93 do ECA. 

O acolhimento de crianças e adolescentes devem estar voltados para a 

preservação e fortalecimento das relações familiares e comunitárias. O 

afastamento da família deve ser uma medida excepcional, aplicada apenas nas 

situações de grave risco à sua integridade física e/ou psíquica. 

Sendo medida de proteção, o acolhimento institucional não pode ser 

confundido com alguma das medidas socioeducativas aplicadas aos 

adolescentes que, eventualmente, pratiquem atos infracionais. São institutos 

jurídicos distintos: o acolhimento em abrigo (ECA, art. 101, VII) e a internação 



 
 
 

 

em estabelecimento educacional (ECA, art. 112, VI). Aquele é medida protetiva 

e este é medida socioeducativa, que implica em privação da liberdade. 

Por tanto, este texto tem como ponto de partida a determinação legal 

descrita na Lei Federal nº 8069/1990 (ECA), que estabelece dentro das 

medidas de proteção da criança e do adolescente em situação, a medida de 

acolhimento institucional.   

Não menos importante é a reflexão sobre diversas questões que 

permeiam o acolhimento institucional, isto é: Como essas famílias chegaram a 

tal situação, de terem suas crianças ou adolescentes retirados de seu convívio 

familiar? Por qual motivo estes vínculos estão tão fragilizados a ponto de 

ocorrer o rompimento? Como estas crianças e adolescentes estão se sentindo 

com o rompimento desse vínculo? Entre outros demais questionamentos não 

citados aqui. A certeza é somente uma, este fenômeno acontece diariamente 

em nossa sociedade, dia após dia crianças e adolescentes vem sendo 

institucionalizadas por diversos motivos, acarretando a quebra de convívio com 

suas famílias e sua comunidade. 

Neste sentido, pode-se concluir que trabalhar com as famílias de 

crianças ou adolescentes em situação de acolhimento institucional, não é só 

de extrema importância, mas também um grande desafio para toda a equipe e 

rede de proteção. Considerando que a situação de acolhimento institucional é 

a última medida de proteção conforme determina o ECA, conclui-se que as 

demais políticas de atendimento e proteção não surtiram resultados, gerando 

assim, uma família desprotegida e desamparada, onde o trabalho realizado 

muitas vezes deixou de ocorrer no sentindo de prevenção a medidas como o 

acolhimento institucional. 

Cabe ressaltar, que toda criança e adolescente que se encontra em 

situação de acolhimento institucional tem direito à convivência familiar e 

comunitária, como já mencionado, o acolhimento institucional é uma das 

medidas de proteção aos direitos da criança e adolescentes, onde a principal 

ação é suspender o poder familiar, por meio do afastamento temporário da 

criança e do adolescente do convivo familiar. Mais uma vez cabe ressaltar que 

tal medida deve ser tomada apenas quando os pais ou responsáveis deixarem 

de cumprir seus deveres de sustento e de proteção aos filhos, sendo também 



 
 
 

 

possível a aplicação de tal medida em situações de crianças e adolescentes 

que foram submetidos a abusos, maus tratos ou outro tipo de violência. 

A temática a ser trabalhada visa a discussão sobre o trabalho realizado 

com as famílias de crianças e adolescentes em situação de acolhimento 

institucional, com vistas à efetivação do direito à convivência familiar e 

comunitária. O período de observação dessa situação na instituição de 

acolhimento da cidade de Taquarivaí ocorreu de setembro a dezembro de 

2021. 

A problemática da pesquisa vem discutir sobre qual trabalho os 

profissionais da instituição de acolhimento, juntamente com a rede de proteção 

do município vem desenvolvendo com as famílias, objetivando a efetivação do 

direito a convivência familiar e comunitária. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o trabalho realizado com as 

famílias de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, 

na perspectiva de como está sendo efetivado o direito a convivência familiar e 

comunitária a fim de contribuir para a discussão que vem ocorrendo sobre esta 

Política Social. Sendo objetivos específicos a análise do trabalho que está 

sendo realizado com as famílias de crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento institucional atende ao direito a convivência familiar e comunitária; 

Analisar se o trabalho desenvolvido com as famílias tem interferido no tempo 

de permanência das crianças e adolescentes na instituição de acolhimento; 

Analisar se os profissionais envolvidos no trabalho com as famílias das crianças 

e adolescentes em situação de acolhimento institucional têm conhecimento das 

legislações que permeiam o direito a convivência familiar e comunitária; 

Analisar qual apercepção que a rede de proteção tem a respeito do trabalho 

realizado pelos profissionais do acolhimento institucional. 

 

Levantamento 

O estudo de casos foi realizado na Casa Acolhedora Nossa Senhora 

Imaculada Conceição, na cidade de Taquarivaí-SP. Atualmente a casa possui 

03 acolhidos, sendo 01 (uma) criança e 02 (dois) adolescentes. Os 02 (dois) 

adolescentes já passaram por processo de destituição familiar e encontra-se 

na lista geral de adoção nacional. Dentre os dois adolescentes existem um que 



 
 
 

 

foi transferido no ano de 2020 da sua cidade natal para a casa de acolhimento 

de Taquarivaí/SP, por ordem judicial. Ambos os adolescentes perderam 

totalmente o vínculo com seus familiares. A criança atualmente acolhida, deu 

entrada na instituição em julho de 2021, sua família possui histórico de violência 

familiar e abuso de álcool.  

O estudo em questão também questionou a ação realizada pelos 

profissionais que trabalham com as famílias na instituição de acolhimento 

realizando o acompanhamento das delas. Observou-se de que forma os 

profissionais percebem o seu trabalho, quais são as dificuldades que ocorrem 

e prejudicam a realização das ações e as dificuldades enfrentadas para realizar 

parcerias com a rede de proteção do município.  

O estudo de caso ocorre, com a observação do cotidiano vivenciado 

dentro da instituição de acolhimento, entre as crianças e adolescentes 

acolhidos e os profissionais educadores e auxiliares de limpeza que convivem 

diariamente no serviço e entre as crianças e adolescentes acolhidos e os 

profissionais técnicos (psicóloga e assistente social) que realizam o 

acompanhamento direto entre os acolhidos e sua família. 

O título apresentado nesta dissertação “O Acolhimento Institucional de 

Crianças e Adolescentes: Protege ou Viola?” Visa tratar das questões aqui 

apresentadas. No sentido de que quando uma criança ou adolescente recebe 

a medida de acolhimento institucional, este é privado da convivência familiar e 

comunitária, em contraponto os pais ou responsáveis tem suspenso o poder 

familiar. Na situação apresentada os profissionais alocados na instituição visam 

não tirar o direito da criança e adolescente da convivência familiar ou 

comunitária, mas nem sempre tal situação é possível de se realizar de forma 

concreta, tendo em vista, a realidade imposta a essas crianças e adolescentes. 

 

Metodologia    

O tipo de pesquisa escolhida para realizar este estudo foi a pesquisa 

qualitativa, esta modalidade de pesquisa permite conhecer com mais 

profundidade o trabalho que é realizado na Instituição de acolhimento da Cidade 

de Taquarivaí-SP, com ênfase na efetivação do direito a convivência familiar e 



 
 
 

 

comunitária. Esta análise contempla a interpretação de dados a partir do 

conhecimento de aspectos das condições de vida das crianças e adolescentes, 

como vivem, o que sentem, como se dão as suas relações sociais. 

O referencial teórico que orientou este estudo foi o método dialético-

crítico. A opção pelo método dialético-crítico deu-se pelo entendimento de que o 

cenário em que se desenvolve a política de Acolhimento Institucional de Crianças 

e Adolescentes ser um espaço contraditório, tanto na formulação e 

implementação de políticas sociais, como na própria utilização da medida de 

proteção. Triviños (2008) diz que o método dialético além de exigir capacidade 

reflexiva ampla, precisa do apoio de vasta informação e de sensibilidade para 

captar os significados e explicações dos fenômenos não só em nível de sua 

aparência, mas também, muitas vezes, de sua essência. 

Segundo Minayo (2007) a pesquisa qualitativa tem fundamento teórico, 

além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes 

a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. A pesquisa 

sempre nos traz dados de realidade que não conhecemos. A realidade é muito 

dinâmica e complexa e por mais que tenhamos questões norteadoras, sempre 

haverá o novo, um novo dado de realidade. É importante que o pesquisador 

esteja atento para perceber e refletir com estas situações novas e inusitadas. E 

é de suma importância que o pesquisador saiba lidar com esta realidade, que 

em muitos casos exige uma mudança na abordagem utilizada para a coleta de 

dados e revisão de seus conceitos. 

 Quando iniciamos uma investigação não temos clareza de onde se irá 

chegar só temos clareza daquilo que buscamos, do objeto de estudo. As 

questões norteadoras fazem parte do acúmulo de conhecimento que temos do 

tema até o momento. A riqueza da pesquisa está em descobrir os fatos que 

existem por trás desta realidade. Os sujeitos e as relações sociais se constituem 

através das suas condições de vida e do contexto social. Nenhum ser humano é 

capaz de saber do outro, de seu modo de vida a não ser que possa se desprover 

de seus pré-conceitos e ir a fundo na descoberta do desconhecido. 

 A pesquisa qualitativa foi utilizada para realização desta pesquisa e a base 

teórica deste estudo é o paradigma dialético, materialista e histórico. O método 



 
 
 

 

dialético nos permite desvendar o real, as contradições e a historicidade dos 

fatos e dos sujeitos sociais. 

 

Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma concepção de 
realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, 
antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de mediação no processo de 
apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 
fenômenos sociais. (FRIGOTTO, 1994, p.77) 

 
Através do conhecimento das crianças e adolescentes e do trabalho 

realizado pelos profissionais do acolhimento institucional tem-se uma 

perspectiva do método que iremos utilizar. Foi importante refletir que as famílias 

dos institucionalizados não são isoladas, elas estão inseridas em uma conjuntura 

social, suas vulnerabilidades ocorrem por fazerem parte de uma sociedade onde 

não existe distribuição de renda, e que os “mais fortes” passam por cima dos 

“mais fracos”, os exploram, os condicionam a miserabilidade. Esta visão de 

totalidade nos remete a este método que nos coloca diante das adversidades 

das relações sociais, da historicidade, das contradições da sociedade capitalista 

na qual vivemos. 

Realizar este estudo a partir do método dialético teve o objetivo de 

conhecer a realidade em seu contexto sócio-histórico e não somente como uma 

parte de um todo. Foi analisada a questão social na perspectiva da totalidade. O 

estudo de caso possibilitou desvendar o real, entender o contexto social em que 

estão inseridas as famílias e qual o papel das instituições de Acolhimento 

Institucional, estas instituições são parte da política social de intervenção do 

Estado. Nesta perspectiva não se pretende estudar um fato isolado e sim a 

conjuntura social e estrutural na qual esta situação está colocada. Prates (2006) 

em relação ao método dialético materialista e histórico afirma que sua riqueza 

em aportar os elementos auxilia desvendar o real e ao mesmo tempo orientar 

processos interventivos. A análise da realidade é necessária ao processo 

interventivo, porém, mais do que contribuir para o processo de análise, o método 

aporta elementos que subsidiam a intervenção, exatamente porque suas 

categorias fundamentais emanam da realidade.  

Entre as categorias do método dialético-crítico, foram utilizadas neste 

estudo a totalidade, a mediação, a historicidade e a contradição. Além disso, 

optou-se pelo referencial teórico-crítico, porque este tem sido considerado 



 
 
 

 

essencial para a compreensão da realidade. Esse método considera o homem 

um sujeito histórico, ou seja, um ser que, além de determinar-se conforme a 

realidade é atuante e é produtor dela. Assim, realidade é também o espaço em 

que o homem exercita a sua atividade prático-sensível. Nessa realidade, ele se 

relaciona com a natureza e com os outros homens, na execução de seus 

interesses. 

O acolhimento institucional de crianças e adolescentes, quando ocorre, 

têm que ser visto como um momento de reflexão e articulação entre sujeitos 

envolvidos e a realidade ao qual estão inseridos. A criança que é acolhida em 

uma instituição traz consigo uma bagagem histórica e as circunstâncias que 

ocorreram na realidade imediata, que causou sua retirada da sua família de 

origem e de sua comunidade. Os profissionais das instituições de acolhimento 

têm um importante tarefa de poder ser os articuladores destes fatos e realidades. 

Isto fará com que não se veja estes sujeitos somente a partir da situação da qual 

foram rompidos os laços familiares e sim a totalidade a que eles pertencem. 

 

[...] a mediação aparece neste complexo categorial com um alto poder de dinamismo e 
articulação. É responsável pelas moventes relações que se operam no interior de cada 
complexo relativamente total e das articulações dinâmicas e contraditórias entre as 
várias estruturas sócio-históricas. Enfim, a esta categoria tributa-se a possibilidade de 
trabalhar na perspectiva da Totalidade. (PONTES, 1995, p. 81) 

 
Existem as contradições da sociedade que fazem com que uma criança 

seja acolhida em uma instituição. Num primeiro momento, os pais, a família de 

origem, são culpabilizados pelo não cuidado, pela negligência, maus tratos e 

tantas outras violações de direitos. Porém, existe toda uma realidade sócio-

histórica que fazem com que estes sujeitos cheguem a estes processos 

destrutivos. Os profissionais do acolhimento institucional são importantes para 

trazerem estes fatos e assim realizar uma mediação entre uma situação imediata 

e as consequências circunstanciais que a provocam. [...] somente a razão, 

através de sua capacidade de negatividade, é capaz de destruir a imediaticidade 

e ultrapassar a aparência dos fatos. (PONTES, 1995, p. 82). 

 

[...] o processo de alcance da essência invariavelmente ocorre mediatizado pela 
aparência, pelo fenômeno. Ou seja, sempre o sujeito parte dos fatos – que na forma 
fenomênica é uma abstração, descoutando a essência da superação da positividade dos 
fatos, negando-se para agarrar, através de múltiplas mediações, a totalidade concreta 



 
 
 

 

que, em última análise, se constitui na própria essência das coisas. (PONTES, 1995, p. 
83) 

 
Pontes (1995) diz que para superar o mundo da aparência necessário se 

faz negá-lo, daí o caráter negativo da razão. O fato de ocorrer o acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes não deve ser visto como uma solução 

para o conflito ali colocado. Se assim fosse, toda criança institucionalizada não 

retornaria a sua família de origem. Negar este fato isolado e perceber a totalidade 

da situação faz com que se vislumbre a possibilidades de mudança e de 

transformação. A mediação faz com que se articulem os fatos em sua totalidade 

e não se isole o fenômeno de uma forma a não haver mais a possibilidade de 

transformá-lo. 

 

A unidade fundamental entre as relações de produção e as forças produtivas, como duas 
realidades dialeticamente diferentes, e as suas articulações com a superestrutura 
constituem a totalidade social. O caráter dessa totalidade se mostra diferente, segundo 
as especificidades de cada formação social. Essa articulação entre a estrutura e 
superestrutura é possível de ser entendida numa perspectiva dialética quando se supera 
o uso noção de causa pela mediação, que não considera apenas uma direção 
determinística unidirecional, mas as relações que estabelecem reciprocamente. (CURY, 
200, p.63). 

 

O acolhimento institucional deve possuir um caráter mediador. A 

sociedade é constituída por classes sociais, uma sociedade de classes, na qual 

as famílias destas crianças e adolescentes predominantemente estão colocadas 

como a classe trabalhadora, excluída de bens e serviços e da riqueza da 

sociedade. Nesta relação também está o Estado, que intervém nestes fatos de 

violações de direitos institucionalizando estes sujeitos. Neste fenômeno social o 

Estado deve ter o caráter mediador, pois ele está intervindo numa realidade ali 

colocada. As instituições de acolhimento institucional, portanto deverão mediar, 

articular para fazer a intervenção de forma a considerar a contradição e a 

totalidade da situação. 

Konder (2008) refere que a experiência nos ensina que em todos os 

objetos com os quais lidamos existe uma dimensão imediata (que percebemos 

imediatamente) e existe uma dimensão mediata (que vai se descobrindo, 

construindo aos poucos). É preciso então se perguntar: Por que uma criança é 

institucionalizada? O que aconteceu com esta família? Como se dão as relações 

sociais? O que ocorre com as famílias na sociedade que fazem com que percam 



 
 
 

 

sua função protetiva? Que sociedade é esta? Desta forma, com estas reflexões 

os profissionais poderão modificar a realidade das crianças e adolescentes 

institucionalizados. Os profissionais irão refletir a articular suas ações no sentido 

de conhecer a totalidade as contradições que envolvem este fenômeno. 

Crianças e adolescentes que estão em situação de Acolhimento 

Institucional possuem diferentes histórias de vida. Todas têm família, viveram 

numa comunidade, estudam numa escola, tiveram convívio familiar e 

comunitário, mesmo que o tempo que estiveram com suas famílias e sua 

comunidade tenha sido curto. O que aconteceu na história destas famílias que 

fez com que seus membros fossem separados? Existe a história da vida 

cotidiana de cada família, de cada sujeito e existe um sujeito histórico que traz 

consigo a sua posição social, sua condição de classe, o sujeito histórico. 

A pesquisa se preocupou em explorar as diversas questões que envolvem 

a cotidianidade dos sujeitos estudados, para que esta realidade fosse bem 

entendida e compreendida, a fim de alcançarmos o objetivo da pesquisa. É muito 

importante saber o dia a dia das crianças e dos adolescentes, entender a 

condição de classe social das famílias para compreender também o acolhimento 

institucional. O acolhimento institucional, que é a última medida prevista no ECA 

– Estatuto da criança e do adolescente, só ocorre em famílias que estão em alto 

grau de vulnerabilidade social e que necessitam serem amparadas e acolhidas. 

É necessário que as políticas sociais sejam mais eficazes que consigam gerar a 

inclusão social. É difícil romper com a situação de miséria e exclusão social de 

forma individual, serão necessários importantes transformações sociais. 

Quando uma criança ou um adolescente ingressam em uma Instituição de 

Acolhimento significa que na história destes sujeitos laços familiares foram 

rompidos. Toda criança institucionalizada tem uma história familiar em que 

ocorreu alguma violação de direito. As famílias destas crianças e adolescentes 

estão inseridas numa sociedade que possui importantes expressões da questão 

social que fazem com que muitas pessoas vivam em condições de 

miserabilidade como: desemprego, moradias irregulares, saneamento básico, 

violência e outros. 

Segundo Prates (2005) a totalidade, mais do que a reunião de todas as 

partes, significa um todo articulado, conectado, e a relação entre as partes altera 



 
 
 

 

o sentido de cada parte e do todo. “A totalidade concreta não é um todo dado, 

mas em movimento de autocriação permanente, o que implica a historicização 

dos fenômenos que a compõem” (PRATES, 2005, p.134). 

Cury (2000) fala que o fenômeno, por sua natureza, ao mesmo tempo 

revela e oculta a essência.  

 

A compreensão da relação todo/parte, que supera a colocação de que as instituições 
refletem estruturas mais amplas, pede por uma explicação que mostre como tal 
instituição coopera ativamente para produzir e/ou reproduzir as relações sociais 
existentes. Isso nos remete à categoria da totalidade, que permite a compreensão da 
realidade nas suas leis intimas e a revelação de suas conexões internas e necessárias, 
ainda que guarde a possibilidade de, entendida unilateralmente, deixar de ser um 
conceito dialético (CURY, 2000, p.35) 

 
Vários são os fatores que ocorrem no contexto social em que vivem as 

famílias que as levam a perder suas capacidades protetivas, ficam vulneráveis e 

acabam perdendo seus filhos. Está é a “verdade mais geral”, compreender que 

por de trás do abandono, da negligência existe sujeitos que perderam sua 

condição de sobrevivência, de organização, não conseguem dar conta de si 

mesmos e de manter suas famílias agregadas e protegidas. 

Além das categorias totalidade, mediação, contradição, historicidade, são 

imprescindíveis as categorias explicativas da realidade quais sejam: Crianças e 

Adolescentes, Famílias, Acolhimento Institucional e Direito a convivência familiar 

e comunitária. As categorias e o estudo teórico vão subsidiar na interpretação e 

explicação da realidade das famílias e do acolhimento institucional. Com a 

análise dos dados surgiram as categorias emergentes para serem 

problematizadas e estudadas. 

A análise dos dados da pesquisa foi qualitativa. A quantificação do 

conteúdo do estudo de caso foi importante para obter as informações referentes 

ao universo estudado. Houve interesse em conhecer na coleta de dados quantos 

abrigos desenvolvem trabalho com as famílias, qual o número de visitas que as 

famílias realizam para as crianças e adolescentes institucionalizados, como 

ocorre a manutenção do vínculo familiar e se a criança e adolescente 

institucionalizado estão tendo o direito a convivência familiar e comunitária. Esta 

análise busca as interconexões entre os fenômenos e contradições. A análise 

qualitativa através da interpretação do estudo de caso e observações trouxe os 



 
 
 

 

dados de realidade, a subjetividade do processo, as contradições, a 

compreensão da totalidade da problemática estudada. 

A pesquisa qualitativa subsidia o pesquisador para a compreensão das 

interpretações que os atores sociais fazem do mundo social. É como se o 

pesquisador que trabalha com a metodologia qualitativa fosse capaz de ver 

através dos olhos daqueles que estão sendo pesquisados. Tendo interesse pela 

complexidade de experiências que os sujeitos transparecem em suas falas, a 

pesquisa qualitativa não está preocupada com a quantidade de sujeitos a serem 

pesquisados ou com a dimensão quantitativa dos problemas. O que se quer é 

uma aproximação com os sujeitos, de modo a desenvolver um conhecimento 

mais aprofundado da sua realidade, importante para o bom andamento da 

pesquisa, a interação que deve ser estabelecida entre o pesquisador e os 

sujeitos pesquisados. 

Sobre a pesquisa qualitativa Bardin traz questões importante.  

 

[...] corresponde a um procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais 
adaptável, a índices não previstos, ou a evolução das hipóteses. Este tipo de análise, 
deve ser então utilizado nas fases de lançamento das hipóteses, já que permite sugerir 
possíveis relações entre um índice da mensagem e uma ou várias variáveis do locutor 
(ou da situação de comunicação). A análise qualitativa apresenta certas características 
particulares. É válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um 
acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais [...] 
(BARDIN, 1979, p.115) 

 
Por meio da escolha metodológica, percebemos a responsabilidade pelas 

descobertas e por um conhecimento mais apurado da realidade estudada. A 

pesquisa social ocorre prioritariamente pelo interesse do pesquisador, que está 

voltado para uma determinada realidade. Encontrar um caminho entre os 

diferentes métodos, avaliar as vantagens e limitações, para se conhecer a 

realidade social, foi de suma importância para realizar este estudo. 

Os sujeitos envolvidos no estudo nos possibilitarão os resultados a serem 

desvendados deste processo histórico e desta conjuntura social. É uma 

preocupação ética que estes sujeitos recebam o retorno do estudo ao qual eles 

foram protagonistas. No final da pesquisa iremos dar este retorno a todos as 

pessoas que participaram do estudo. Entregaremos uma cópia da análise da 

pesquisa para os técnicos entrevistados que já se comprometeram em dar a 

mesma devolução para as famílias entrevistadas.  



 
 
 

 

Para as famílias participantes o retorno dos dados do estudo de casos 

será efetivado através de uma sistematização dos resultados. Estes resultados 

serão repassados pelos técnicos, nas reuniões que ocorrem com as famílias na 

instituição. Diante da realidade destas famílias não será abordado com elas as 

análises que tratam de suas condições de vida e subsistência, bem como os 

fatos que ocorreram para o afastamento das crianças e adolescentes. Serão 

repassados os dados referentes à instituição, a relação que se deu da família 

com a instituição no período de acolhimento institucional de seus filhos.  

Outra ação que efetuaremos será após conclusão da pesquisa reunir o 

grupo de profissionais para uma discussão e apresentação dos dados. O estudo 

de casos será um instrumento para subsidiar a melhoria de políticas públicas 

para famílias de crianças e adolescentes em situação de Acolhimento 

Institucional. O estudo de casos se compromete a respeitar a privacidade dos 

profissionais e famílias e a não divulgar qualquer informação que possa levar à 

identificação dos mesmos, cuja identidade será então mantida em sigilo. 

 

Levantamento, Análise Resultados 

No Brasil, crianças e adolescentes têm suas trajetórias marcadas por 

enfrentamentos em diversas problemáticas sociais, clínicas e psíquicas, que 

podem ser causadas por desmazelo das instituições públicas, da própria família 

e, ainda, da sociedade.  

 

A trajetória da criança e adolescente no Brasil é marcada por diversas privações e 
dificuldades. Ao estudá-la evidenciam-se diversos problemas enfrentados por elas, tais 
como, maus tratos, abusos sexuais, mortalidade infantil, miséria, fome, crianças sem 
teto, sem família, escrava do trabalho, isso tudo sendo causado por negligência do 
Estado, da família e da sociedade em geral. (HENICK; FARIA, 2015, p.5). 

 
Essas dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes, não são 

vivenciadas apenas na atualidade, elas estão enraizadas no processo de 

formação do indivíduo desde os tempos primórdios.  

Conforme entendido por Henick e Faria (2015), no século XII, as crianças 

não eram vistas como seres necessitados de qualquer carinho, e não viam a 

necessidade da inserção dela na sociedade. Os pais colocavam os filhos para 

realizar os trabalhos e assim trazer o sustento para família, não experimentavam 



 
 
 

 

o período da infância, não brincavam, não havia a preocupação com a educação 

pedagógica, consequentemente, o período da juventude também era anulado.  

Somente por volta do século XV é que se tem a percepção de que a 

criança precisa de cuidados diferenciados. Corrobora Henick e Faria (2015), que 

os primeiros modelos de crianças foram trazidos pelos Jesuítas, estes 

acreditavam que as crianças deveriam receber ¨luz¨ e criaram um projeto 

pedagógico jesuíta com o objetivo de catequizar os nativos, em uma espécie de 

modulação. As crianças que resistiam a esse projeto eram taxadas como 

¨tentação demoníaca”. 

Algumas instituições e formas de acolhimento eram adotadas antes da 

consolidação da Constituição Federal, onde a partir daí houve mudanças 

significativas que caminharam para elaboração e aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, documento que reconhece a criança e adolescente 

como sujeitos de direitos. 

 

As primeiras instituições de acolhimento no Brasil tiveram origem na colonização 
portuguesa, onde os padres separavam as crianças de suas famílias com a missão de 
educá-las. As instituições eram ocupadas por meninos indígenas e por órfãos vindos de 
Portugal, dando origem às primeiras instituições de acolhimento (FONSECA, 2016, p.4). 

 
A criança acolhida era criada por uma “ama de leite” que, em sua maioria, 

eram mulheres pobres e sem instruções, que recebiam um pagamento pelos 

serviços prestados. Por falta de recursos, as instituições logo empregavam os 

órfãos, os meninos como aprendizes e as meninas como domésticas.  

Segundo Rizzini e Rizzini (2004), grande parte dos atendidos morriam, 

pois não havia cuidados necessários com a saúde. Outro fator preocupante era 

que, além das crianças atendidas, também eram acolhidos bêbados e loucos, e 

não havia um serviço especializado para estes. Por volta do século XIX, essas 

instituições, por não atenderem os interesses do Estado, e após críticas de 

médicos higienistas, começam a ser fechadas. (PASSETI, s/a, p. 11 apud 

HENICK; FARIA, 2015, p.7). 

Pode-se apontar o Código de Mello Matos como importante precursor no 

que se refere à legislação direcionada à criança e ao adolescente em situação 

de abandono, colocando o Brasil como pioneiro dentre os países latino-

americanos no que se refere ao enfrentamento desta problemática.  



 
 
 

 

Embora se tivesse essa preocupação com o problema do jovem em 

conflito com a lei ou em situação de abandono, percebe-se que nada era 

proposto para a inserção desses jovens, mas sim que fosse realizada a retirada 

deles do meio social. Por décadas, estas instituições atenderam crianças e 

adolescentes sem nenhuma política de retorno à convivência familiar, os 

referidos espaços ofereciam abrigamento até que elas completassem 18 anos. 

Somente a partir de 1960 começam acontecer mudanças na criação de 

assistência para crianças e adolescentes, com a promulgação da Constituição 

de 1969 o Estado brasileiro voltou a pensar sobre a Assistência Social, daí tem 

se determinado que o Estado preste assistência à maternidade, à infância, à 

adolescência e à pessoa com deficiência, porém mesmo com esses avanços 

não tivemos ações que colocassem em prática o que estava na Constituição. 

Dando sequência no ano de 1964, teve a criação da Fundação Nacional do Bem 

– Estar do Menor (FUNABEM), para os que estivessem em situação de 

vulnerabilidade social. 

A FEBEM operacionalizava o atendimento no modelo articulado pela 

FUNABEM, onde recepcionavam faziam a triagem e separação dos carentes e 

os e de conduta antissocial, eram consideradas verdadeiras penitenciárias de 

crianças e adolescentes (BARROS, 2008, p.18).  

No início de 1990, por conta do advento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente a FEBEM, nome pelo qual a instituição ficou mais conhecida, deixou 

de atender adolescentes carentes ficando a cargo dela os atendimentos de 

adolescentes infratores, logo em seguida seu nome foi substituído por Fundação 

Casa. A seguir faremos uma contextualização sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Nas instituições de acolhimento antes da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e consequentemente com a elaboração e aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e documentos afins, não havia uma 

política específica que visasse garantir o direito integral desse segmento e sua 

ressocialização, não levando também em consideração suas particularidades. 

o Código de Menores tratava de crianças e adolescentes que se 

encontravam em situação irregular. Dois grupos atuavam na organização do 

ECA, sendo eles os menoristas que defendiam o código de menores e os 



 
 
 

 

estatutistas que defendiam uma mudança no código, instituindo novos e amplos 

direitos à criança e ao adolescente, sendo este o grupo que prevaleceu. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um documento de normas com 

objetivo de assegurar os direitos das crianças e adolescentes de maneira 

integral, e reconhecê-los como sujeitos de direitos. 

 

A efetivação desse conjunto de direitos requer a conjugação de esforços entre o poder 
público e a sociedade civil, na implantação de políticas públicas articuladas e integradas, 
que visem à inclusão social. É nesse sentido que o ECA determina, ainda, que a política 
de atendimento deve ser realizada por meio de um conjunto articulado e intersetorial de 
ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios. (BRASIL,2018, p.6) 

 
Visando minimizar os possíveis prejuízos do acolhimento, o ECA 

direciona para princípios como a reintegração familiar, a promoção da 

reintegração familiar, atendimento personalizado em pequenos grupos, o não 

desmembramento de grupos de irmãos, evitar sempre que possível a 

transferência de crianças e adolescentes abrigados para outras entidades, 

preparação gradativa para o desligamento, participação de pessoas da 

comunidade no processo educativo (JACOBINA,2018). 

Passados alguns anos da publicação do ECA, temos em 1993 a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), que considera a criança, o adolescente 

e a família em vulnerabilidade prioridade de intervenções. As discussões tendo 

como tema uma política de acolhimento para crianças e adolescentes, levaram 

a outro marco importante, a criação da política de Assistência Social.  

A aprovação da Política Nacional de Assistência Social, que coloca a 

família como eixo de suas ações corroborando com o surgimento do Plano 

Nacional da Convivência Familiar e Comunitária, em 2006, documento que 

coloca um novo desafio em termos de política pública, de trabalho com a criança 

e adolescente institucionalizado, priorizando assim o investimento na 

preservação dos vínculos familiares e comunitários entendendo da família como 

eixo do desenvolvimento integral. (PALATTO, 2012) 

 Outro documento de extrema importância é Orientações Técnicas de 

Serviço de Acolhimento, onde abrange toda temática sobre acolhimento.  

Segundo a autora Santos (2013, p. 4): 

 



 
 
 

 

O mérito do ECA foi o de criar um sistema de justiça para a infância e a juventude, tendo 
por suporte a "absoluta prioridade" das ações, mediante a criação dos Conselhos 
Municipal e Tutelar, das Curadorias da Infância e da Juventude, da redefinição da 
atuação dos Juízes de Direito, Juízes da Infância e da Juventude, cabendo, ao Conselho 
Municipal, definir as políticas de atendimentos, ao Conselho Tutelar, a sua execução. 

 
Arpini (2003) e Siqueira (2006) relatam que, pesquisas e estudos 

realizados demonstravam situações desumanas e espaços produtores de 

violência, em instituições de acolhimento. Portanto é considerável e notável o 

avanço na legislação que, de certa forma, vem abrindo caminho para melhoria 

desse trabalho ofertado a crianças e adolescentes em situação de risco ou 

abandono.  

O acolhimento institucional, segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), é considerado uma medida protetiva e tem caráter 

excepcional, nesse sentido, antes de tomar essa providência, todos os recursos 

para manter a criança e adolescente em seio familiar devem ser esgotados, e 

não deve ser motivado apenas pela carência de recursos socioeconômicos.  

Devem ser realizados encaminhamentos para programas de apoio e 

demais medidas previstas no artigo 101 do ECA, preservando assim seu 

convívio familiar. Da mesma forma o documento se atenta para crianças ou 

membro da família com alguma deficiência ou doença infectocontagiosa, 

transtorno mental ou outros agravos não deve por si só ser afastado do convívio 

familiar e sim encaminhados a serviços da rede para preservar o convívio 

familiar. 

Nota-se que a prioridade é que a criança retorne e permaneça em sua 

família de origem, podendo até mesmo ser sua família extensa, mas quando não 

for possível, depois de uma criteriosa avaliação e acompanhamento é que ela 

deve ser colocada em família substituta, se atentando que o acolhimento não 

pode exceder a dois anos a não ser em casos excepcionais, e nesses casos 

relatórios devem ser enviados para a Justiça da Infância e Juventude e assim 

através de uma avaliação seja tomada a melhor decisão. 

Segundo as orientações técnicas destaca-se que, em conformidade com 

o Art. 23 do ECA, a falta de recursos materiais por si só não constitui motivo 

suficiente para afastar a criança ou o adolescente do convívio familiar. Durante 

muito tempo perdurou-se que crianças de origem pobre, onde suas famílias não 



 
 
 

 

tinham condições de criá-las deviam ser acolhidas ou até entregues pelos seus 

responsáveis às instituições de acolhimento.  

De acordo com Santos (2013, p. 4-5)  

 

O ECA instituiu novas concepções sobre a infância e a adolescência, compreendendo 
que crianças e adolescentes devem ter o direito de conviver e serem protegidos em suas 
famílias de origem, independentemente da situação financeira destas, pois a pobreza 
não pode acarretar a perda ou suspensão do poder familiar. Ao Estado compete proteger 
e assistir aqueles que necessitarem. 

 
Tem-se sistematizado e regulamentado na lei Orgânica da Assistência 

Social um dos três componentes da seguridade social a Assistência Social, onde 

sua descrição e diretrizes básicas estão contidas na Constituição Federal em 

seus artigos 203 e 204, têm caráter não contributivo, sendo disponibilizada a 

quem dela precisar. “Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 

1993)”.  

Também seu artigo 2º a LOAS estabelece seus objetivos dentre eles a 

proteção da infância, família, maternidade, adolescência, com foco no inciso III 

parágrafo único: “Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-

se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e 

provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a 

universalização dos direitos sociais (BRASIL, 1993)”.  

Portanto a falta de recursos materiais não é fator excepcional para a 

retirada da criança ou adolescente do convívio familiar tendo meios garantidos 

por lei para assegurar às famílias o mínimo para sobrevivência, articulando a 

promoção destes para a inserção no mercado de trabalho. Sendo assim tentar 

sanar essa problemática. Os fortalecimentos de vínculos familiares e 

comunitários devem sem dúvidas serem preservados, o documento de 

orientações técnicas se atenta para esses fortalecimentos, afirmando que esses 

vínculos são fundamentais para o desenvolvimento da criança e do adolescente, 

que é importante que isso aconteça no cotidiano dos serviços de acolhimentos, 

através de visitas encontros com a família e com pessoas de referências da 

comunidade da criança e do adolescente, que não deve haver separação deles 



 
 
 

 

quando forem acolhidos a não ser que isso venha lhe trazer riscos (BRASIL, 

2009). 

Notadamente, a inquietação, está em assegurar a melhor forma de 

garantir o direito da criança e do adolescente, buscando resguardá-los e 

restringir a violação destes. A nova Constituição institui os direitos da criança e 

adolescente com máxima prioridade, estabelecendo a grande responsabilidade 

de atuar na defesa da criança como cidadã e sujeito de direitos, abrindo assim 

caminho para instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Antes da existência deste Plano o sistema de proteção e garantia de 

direitos da criança e do adolescente vinha sendo construído nas diversas 

instituições de acolhimento institucional de uma forma fragmentada. O ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe uma nova visão da criança e do 

adolescente como sujeitos de direitos e cada vez mais o poder público e a 

sociedade em geral têm discutido estas questões, no sentido de colocar em 

prática estes direitos. O direito da criança e do adolescente a convivência familiar 

e comunitária deve estar na agenda das discussões para que se mudem as 

práticas anteriormente utilizada de isolamento e paternalismo que existiam nas 

instituições de acolhimento institucional. 

O Acolhimento Institucional é uma das medidas de proteção aos direitos 

de crianças e adolescentes que está no artigo 101 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA. A aplicação implica na suspensão do poder familiar, 

ocasionando o afastamento temporário da criança do convívio familiar. O 

Acolhimento Institucional deve ser aplicado apenas em situações nas quais os 

pais ou responsáveis deixarem de cumprir seus deveres de sustento e de 

proteção aos filhos. A situação econômica da família por si só não pode ser 

motivo para a aplicação da medida de acolhimento. No Estatuto está claro que 

é dever do Estado proporcionar políticas públicas de inclusão desta família para 

que isto não ocorra.  

A medida de suspensão do poder familiar também deve ser aplicada nas 

situações de crianças e adolescentes que foram submetidos a abusos, maus 

tratos ou devido ao descumprimento de determinações judiciais. “Toda criança 

ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em uma família substituta, assegurada a convivência familiar 



 
 
 

 

e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes” (Art. 19 do ECA, 1990).  

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA temos preconizada a 

Doutrina de Proteção Integral, garantindo a convivência familiar e comunitária a 

crianças e adolescentes, sujeitos de direitos, em peculiar condição de 

desenvolvimento, afirmando a medida de Acolhimento Institucional como 

excepcional e provisória. Entretanto, apesar do reordenamento no aspecto 

jurídico, não tivemos uma mudança na mentalidade das instituições de garantias 

de direitos, continuando a manter o Acolhimento Institucional aplicado de forma 

abusiva e indiscriminada, verificando que paradoxalmente, após o surgimento do 

ECA, cresceram o número de abrigos no país. Independente do momento ou da 

realidade política e econômica social do país, que tenham sofrido modificações 

em suas configurações de cunho assistencial, repressivo, o foco permanece no 

mesmo víeis do Acolhimento Institucional. 

 

Preservar um direito O direito à convivência familiar e comunitária é um dos direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes brasileiros. A constituição federal e o ECA – 
Estatuto da criança e do adolescente definem o direito a convivência familiar e 
comunitária como sendo um direito fundamental ao lado do direito a vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer à profissionalização, à cultura, a dignidade, ao 
respeito, á liberdade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL artigo 227 e ECA artigo 19). 

 
Janczura (2008) refere que crianças e adolescentes têm o direito à 

convivência com sua família e com a sua comunidade, de modo a poderem se 

desenvolver plenamente como seres humanos. Proteger e fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários tem sido desafios constantes do Estado e da sociedade 

brasileira, diante do cenário atual de desigualdades sociais, que interferem nas 

relações sociais e que se expressam na forma de riscos e vulnerabilidades, no 

cotidiano da vida dessas pessoas.  

A autora explica que o uso da medida de acolhimento tem-se configurado 

mais como uma política de atendimento que põe em risco a aplicabilidade dos 

princípios legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, violando, por 

exemplo, o direito à convivência familiar e comunitária, do que servindo para a 

proteção efetiva das crianças e dos adolescentes, considerados sujeitos de 

direitos e prioridade absoluta no país. (JANCZURA, 2008). 

 



 
 
 

 

A questão do abrigo como uma das medidas de proteção indicada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente incita várias reflexões e incertezas a respeito da aplicabilidade 
dos princípios legais e a respeito do lugar social das instituições que envolvem esse novo 
tipo de atendimento e sua inserção nas realidades locais. Crianças e adolescentes, 
violados ou ameaçados em seus direitos básicos, por ação ou omissão do Estado, por 
falta, omissão ou abuso dos pais/responsáveis ou em razão da própria conduta fazem 
parte deste contingente e necessitam de proteção e apoio, tendo direito a uma família, a 
um espaço próprio onde morar e a participar da vida da comunidade. (JANCZURA, 
2008). 

 
Percebemos através do debate o quanto a medida de proteção de 

Acolhimento Institucional precisa ser revisada, pois milhares de crianças e 

adolescentes estão permanecendo em instituições de acolhimento, contrariando 

a provisoriedade e excepcionalidade preconizadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA. É preciso repensar esta prática e identificar possibilidades 

de Acolhimento Institucional que se configure em uma etapa transitória e não 

como solução permanente. Trabalhando na perspectiva de um atendimento mais 

humano, minimizando os aspectos negativos, buscando atuar no sentido de 

preservar à vida comunitária e no desenvolvimento para a autonomia dos seus 

acolhidos. 

Faleiros (2009) refere que a cidadania da criança e do adolescente foi 

incorporada na agenda dos atores políticos e nos discursos oficiais muito 

recentemente, em função da luta dos movimentos sociais no bojo da elaboração 

da Constituição de 1988. Na cultura e estratégias de poder predominantes, a 

questão da infância não se tem colocado na perspectiva de uma sociedade e de 

um Estado de direitos, mas na perspectiva do autoritarismo/ clientelismo, 

combinando disciplinamento, manutenção da ordem, ao sabor das correlações 

de forças sociais ao nível da sociedade do governo. As polêmicas relativas às 

políticas para a infância demonstram esse conflito de visões e de estratégias, 

por exemplo, a que se referem à divergência entre os que privilegiam a punição 

e os que privilegiam o diálogo, a negociação, as medidas educativas.  

Pensar em políticas públicas que pressupõem que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direito é uma prática que tem início no Brasil na 

década de 80. Os anos 80 e 90 apresentaram condições favoráveis para estas 

mudanças expressivas. Esta mudança de visão teve início com os movimentos 

sociais em prol dos direitos da criança e do adolescente. Muitas organizações 



 
 
 

 

não governamentais iniciaram, neste período, projetos sociais direcionados a 

estes sujeitos. 

No Brasil apesar destas inovações referentes aos direitos da criança e do 

adolescente, persistem práticas antigas que acabam por serem reproduzidas 

cotidianamente. Estas práticas são muito comumente observadas quando 

tratamos de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Mesmo com o 

avanço da Legislação ocorrem muitos equívocos quando aplicada a medida de 

afastamento destes sujeitos do convívio familiar e comunitário. 

Yasbek (2001) discute o desafio posto para os profissionais do Serviço 

Social de construir um projeto ético/político na direção de outra sociabilidade que 

não a capitalista. A autora fala de que é possível refundar a política como espaço 

de criação e generalização de direitos. 

 

[...] construir este projeto no tempo miúdo da ação profissional, trabalhando com o 
homem comum, fragmentado, divorciado de si mesmo e de sua obra, mas obstinado no 
seu propósito de mudar a vida, de fazer história, ainda que pelos turtuosos caminhos de 
sua alienação e de seus desencontros [...]. Não podemos esquecer que esse homem 
convive com o caminho da desesperança, viu os últimos redutos de sua dignidade, na 
busca de vencer as dificuldades, ser invadido pela bebida, pela doença mental, pela 
violência, pela fome. (YAZBEK, 2001, p. 38). 

 
Os profissionais Assistentes Sociais que trabalham no acolhimento 

institucional possuem relativa autonomia, que lhes dá a possibilidade de 

redimensionar seu trabalho, ele pode inclusive na sua ação não estar atendendo 

o enunciado pelos seus empregadores. Porém o enfrentamento da pobreza e as 

necessidades sociais estão além de sua capacidade profissional. Se não houver 

políticas públicas eficazes e, no caso do acolhimento institucional, um 

reordenamento das ações, sua prática fica limitada e com isto este sentimento 

de fracasso. 

 

Conclusão  

Este estudo abordou uma temática de suma importância para a infância e 

juventude do país, o Acolhimento Institucional e o Direito à convivência familiar 

e comunitária. O acolhimento institucional durante um período considerado 

prolongado está fazendo com que milhares de crianças e adolescentes fiquem 



 
 
 

 

institucionalizados, contrariando a provisoriedade e excepcionalidade 

preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

O objetivo da pesquisa não é defender a não existência do Acolhimento 

Institucional, pois existem casos em que a manutenção da criança e do 

adolescente não é possível, nem o mais indicado em seu contexto familiar. Mas 

de refletir sobre o fato do Acolhimento se configurar em uma etapa transitória e 

não como solução permanente, trabalhando na perspectiva de um atendimento 

mais humano, buscando atuar no sentido de preservar à vida comunitária e no 

desenvolvimento para a autonomia dos sujeitos. A realidade nos mostra que isto 

não é o que acontece na prática, em muitas situações não se está seguindo o 

que está preconizado na Lei. 

 Em alguns casos, não observamos no Sistema de Garantia de Direitos, a 

utilização de outras medidas protetivas elencadas no artigo 101 do ECA, 

aplicando muitas vezes de maneira indiscriminada a medida de Acolhimento 

Institucional. Cabe ressaltar, que estas ações são pouco efetivas na superação 

das dificuldades que levaram à situação de vulnerabilidade, na medida em que 

muitas vezes os problemas que demandaram o acolhimento, permanecem após 

o retorno da criança e do adolescente para família de origem. 

 As práticas mostram ainda uma forma antiga de pensar as famílias 

pobres, como “desestruturadas” o que acarreta longos períodos de acolhimento 

institucional. É necessário compreender que não são as famílias que 

“abandonam” ou entregam seus filhos, mas elas que são “abandonadas”, pelo 

Estado e pelas políticas públicas.  

A violação de direitos das crianças e adolescentes tem sido um tema 

relevante na mídia e nas ações do governo. Entretanto, observamos a ineficácia 

das políticas públicas, com a falta de suporte à família no cuidado junto aos seus 

filhos e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho.  

Muitas vezes quando superados os problemas relacionados a violações de 

direitos, percebemos que a situação de pobreza acaba sendo um grande 

obstáculo para a permanência da criança e do adolescente junto a sua família, 

apesar do ECA, garantirem seu artigo 23 que “a falta ou a carência de recursos 

materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do pátrio 

poder”.  



 
 
 

 

Antes de institucionalizar para proteger as crianças e adolescentes, há 

necessidade de proteger as famílias, na tentativa de fortalecimento dos vínculos 

familiares, esgotando as possibilidades de apoio, pois assim as famílias terão 

condições de cuidar de seus filhos. É importante ressaltar que o objetivo deste 

estudo não é esgotar uma temática que configura tantos desdobramentos, mas 

fomentar a discussão em torno dos acolhimentos, e dizer que a nova legislação 

aponta a possibilidade para o reordenamento das instituições de crianças e 

adolescentes e para o acompanhamento de suas famílias.  

A abordagem aqui realizada evidenciou a necessidade de serem 

pensadas alternativas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, 

mas de forma especial àquelas que têm em seu caminho a institucionalização 

dos filhos. A complexidade destas situações exige ainda mais cuidado, visando 

alternativas de solução e evitando a revitalização, no sentido de que a medida 

de acolhimento não tenha um fim em si mesma, não seja utilizada como solução, 

como ainda vem ocorrendo.  

O enfrentamento às demandas da família se constitui em um desafio, 

levando-se em conta o avanço das transformações sociais e da questão social 

nas últimas décadas, quem tem como pano de fundo a orientação neoliberal. 

Nesta conjuntura, não só as famílias estão subtraídas de condições adequadas 

para proteger seus membros, assim como as políticas públicas com 

características residuais e fragmentadas não conseguem a superação das 

situações que se apresentam.  

Acredita-se, sobretudo, que o Estado não só deve como possui as 

condições necessárias para apoiar a família. No entanto, algo fundamental neste 

processo é a desmistificação da ideia de que a família, quando não consegue 

suprir as necessidades de seus membros, é desestruturada, incapaz, negligente. 

O discurso da negligência muitas vezes mascara a pobreza e culpabiliza a 

família na mesma medida em que desresponsabiliza o Estado pela garantia dos 

direitos sociais da população. 

Enquanto alternativas de apoio, evidencia-se o Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária (2006) que, em conjunto com o SUAS 

(2005), representa a possibilidade de atenção prioritária à família, na busca por 

oferecer-lhe a atenção devida.  



 
 
 

 

O presente projeto mostrou-se extremamente importante e socialmente 

necessário ao passo que abordou um dos aspectos que são basais para a 

efetivação dos direitos de crianças e adolescentes e que se refere às instituições 

de acolhimento institucional. Consideramos que o objetivo primordial das ações 

ligadas à infância e a adolescência seja orientado sempre a manutenção dos 

vínculos familiares por meio da alocação dos atendidos em família de origem 

(quando isso é possível) ou então na família extensa. Além disso, temos a 

adoção como uma alternativa em que a criança ou o adolescente passa a 

compor outra família. Fato é que as instituições são provisórias, mas, durante o 

período de acolhimento buscam a efetivação dos direitos sociais dos atendidos. 

Por conseguinte, trata-se da defesa de uma ação qualificada desenvolvida por 

essas instituições.  

Para além disso o texto mostra-se relevante no aspecto social e 

acadêmico ao passo que aponta e deflagra a mudança de paradigma em relação 

a infância e no que diz respeito às mudanças processadas nas ações 

empreendidas pelo Estado em prol desse segmento. Isso nos mostrou a 

relevância do Estatuto da Criança e do Adolescente na proteção desse segmento 

na qualificação das práticas desenvolvidas por todas as instituições de 

atendimento a crianças e adolescentes, incluindo, nesse sentido as instituições 

de acolhimento e que foram objeto de nossa discussão no presente texto. E, 

consideramos ainda que pesquisas desse porte são basais para que possamos 

compreender e conhecer ainda mais os direitos de crianças e adolescentes, 

buscando sempre a sua efetivação. 
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