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Se uma criança convive: 

1- Com a crítica, aprende a condenar 

2- Com a hostilidade, aprende a ferir 

3- Com a zombaria, aprende a ser tímida 

4- Com a vergonha, aprende a se sentir culpada. 

 

Mas, se a criança convive: 

5- Com a tolerância, aprende a ser paciente 

6- Com o encorajamento, aprende a ser confiante 

7- Com o louvor, aprende a apreciação 

8- Com a imparcialidade, aprende a ser justa 

9- Com a segurança, aprende a ter fé 

10- Com a aprovação, aprende a gostar de si própria 

11- Com a aceitação e a amizade, aprende a encontrar o amor.” 

                           Gesiel de Andrade 

          (Do livro Amor e Vida em Família) 

 



RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho é fazer um resgate histórico analisando os motivos do 

abandono e institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil desde os tempos coloniais 

até os dias atuais. Para contextualizar essa análise, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

para resgatar alguns elementos do contexto sócio histórico brasileiro, no que se refere às 

legislações relacionadas à criança e ao adolescente. Foi realizada uma comparação entre o 

Código de Menores de 1979, que tratava do Menor em Situação Irregular e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, que trata da Proteção Integral de crianças e adolescentes. 

Realizou-se, também, uma comparação entre o ECA e a Lei 12.010/2009, enfatizando as 

alterações relativas ao acolhimento institucional. Em entrevista realizada com uma 

conselheira tutelar do município de Macaé, foram destacadas as questões relacionadas à 

relação entre os Sujeitos de Garantia dos Direitos e a rede de serviços, assim como a relação 

com as famílias e o ambiente de trabalho. A partir da pesquisa qualitativa ficou claro que o 

maior entrave para a execução das atribuições do Conselho Tutelar em Macaé e a proteção 

integral às crianças e adolescentes é a ausência de políticas públicas que favoreçam as 

famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social para retomar os laços 

afetivos com crianças e adolescentes institucionalizados e inserção dos mesmos em famílias 

substitutas. 

 

Palavras-chave: Acolhimento Institucional. Crianças e Adolescentes. ECA e Lei 12.010/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyze the reasons for the abandonment and 

institutionalization of children and adolescents in Brazil from colonial times until the end of 

the day. To contextualise this analysis, a bibliographic inquiry was carried out to reschedule 

some elements of the Brazilian historical historical context, which refers to legislation related 

to parenting and adolescence. A comparison was made between the Juvenile Code of 1979, 

which dealt with the Minor in Irregular Layout and the Statute of Aging and Adolescents - 

ECA, which deals with the Integral Protection of children and adolescents. A comparison was 

also made between the RCT and Law 12.010 / 2009, emphasizing the alterations related to 

institutional support. In my interview conducted as a tutelage consultant at the municipality of 

Macaé, the questions related to the relationship between the Guarantees of Rights and the 

services network were highlighted, as well as the relationship between families and the work 

environment. It became clear that the greatest factor in the execution of the responsibilities of 

the Guardianship Council in Macae is the absence of public policies that favor families that 

are in a situation of social vulnerability. 

 

Palavras-chave: Institutional Recognition. Crianza and Adolescents. ECA and Law 12.010 / 

2009. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar as alterações ocorridas no processo de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes após a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e da Lei nº 12.010/2009, conhecida como Nova Lei da Adoção. 

Para tal e para a concretização deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma 

pesquisa de campo. 

 Dessa forma, no capítulo I será realizado um resgate histórico sobre o abandono de 

crianças e adolescentes no Brasil desde os tempos coloniais passando pela legislação 

pertinente ao acolhimento institucional, como o Código de Menores de 1927 e o Código de 

Menores de 1979, passando pela Constituição Federal de 1988, ECA e a Nova Lei de 

Adoção. Trataremos, também, de realizar um breve relato sobre a família e suas atuais 

modalidades e transformações nos arranjos familiares. 

 O capítulo II trará um resgate histórico sobre as políticas de adoção no Brasil e os 

tipos de adoção, com informações sobre o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e sobre as 

Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Faremos 

uma explanação sobre o acolhimento familiar e acolhimento institucional passando pelo 

Sistema de Garantia dos Direitos que é formado pela Justiça da Infância e Juventude, 

Ministério Público e Conselho Tutelar. 

 O capítulo III trará informações sobre o acolhimento institucional e o Conselho 

Tutelar no Município de Macaé, através de entrevista realizada com a conselheira tutelar 

Ingrid Pereira da Silva Aprígio Fernandes que faz parte do Conselho Tutelar II para entender 

os desafios do abrigamento temporário no Brasil. 

 

CAPÍTULO I - RESGATE HISTÓRICO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À CRIANÇA 

E AO ADOLESCENTE 

 

1.1- Breve contexto histórico sobre a política de adoção e abrigamento no Brasil  

 

           Numa análise do desenvolvimento histórico dos direitos da criança e do adolescente no 

Brasil, foi impossível não voltar ao final do século XIX e início do século XX, quando não se 

tem registros de desenvolvimento de políticas sociais por intermédio do Estado brasileiro. 

 O ano de 1900 marca o final do Império e início da República, quando a Igreja 

Católica era a principal responsável mantenedora dos órfãos, abandonados e desprovidos. 
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Através de instituições, entre elas as Santas Casas de Misericórdia, a Igreja atuava como 

mantenedora responsável, enquanto as instituições atuavam como cuidadoras de doentes, 

órfãos e abandonados. Naquele momento, surge o sistema de Rodas das Santas Casas, 

também conhecidas como “Roda dos Expostos”, ideia com origem na Europa, que chegou ao 

Brasil no Século XIX, e que atuava como amparo às crianças abandonadas. 

O primeiro sistema, o das Rodas dos Expostos, destinava-se à proteção dos bebês 

abandonados. Até os três anos, período da vida a que chamavam de “criação”, eram 

cuidados, em sua quase totalidade, em casas de amas-de-leite mercenárias. Em 

seguida, e até os sete anos (período dito de “educação”), essas crianças voltavam 

para a Casa dos Expostos, que buscava forma de colocá-las em casas de famílias ou 

meios para criá-las. (MARCÌLIO, 2006, p. 144). 

 

          Formado por um compartimento giratório, ficava instalado geralmente em igrejas e 

hospitais onde a criança era abandonada do lado de fora, e a mãe, girando a estrutura permitia 

que do outro lado à criança fosse recepcionada sem que fosse identificada. 

Fundada para proteger a honra da família colonial e a vida da infância, a Casa dos 

Expostos terminou por obter um efeito oposto ao inicialmente previsto. Dispondo da 

roda, homens e mulheres passaram a contar com um apoio seguro para suas 

transgressões sexuais. Estavam certos de que podiam esconder os filhos ilegítimos 

em local onde seriam bem tratados. De protetora da honra, a Casa tornou-se 

incentivo à libertinagem. (COSTA, 1989, p.164). 

 

          Como vimos, a roda foi instituída para garantir o anonimato do expositor, evitando-se o 

aborto e o infanticídio. Pode-se afirmar que o recurso das rodas utilizado pelas famílias 

pobres não era visto como falta de amor porque a procura por essas instituições acontecia 

devido à pobreza e o objetivo era justamente, proteger a criança.  

          Acontecia, porém, que nem todas as crianças deixadas na roda eram filhas de mulheres 

pobres sem condições de se sustentar. Muitas abandonavam seus filhos por conta da 

condenação que sofriam pela família e sociedade devido a amores proibidos. Nestes casos, 

por exemplo, a roda servia para defender a honra das famílias cujas filhas teriam engravidado 

fora do casamento. Assim, a Roda dos Expostos recebia crianças de qualquer classe social e 

racial. 

Reconhecer, publicamente, a paternidade de um filho bastardo consistia em ato 

constrangedor. Quase sempre se prometia remediar a falta o mais breve possível: 

“...Trouxe uma carta pedindo que por seus pais serem impedidos, e estarem para 

casar, se crie a dita menina com todo zelo, que breve a mandarão buscar”. Os 

impedimentos morais, a condenação das mães solteiras, principalmente das brancas, 

certamente contribuíam para a multiplicação de enjeitados. Mas não se deve 

explicar o abandono de milhares de crianças contentando-se com uma única causa. 

(VENÂNCIO, 1997, p.199). 

 

          Existiam vários motivos que resultavam no abandono das crianças, como a pobreza dos 

pais, o nascimento de gêmeos, doenças infantis, morte dos pais, etc. 
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          A criança deixada na roda era logo batizada. Fazia-se uma lista de todos os eventuais 

pertences que trazia, registrando-se no livro de entrada tudo o que a criança trazia, assim 

como os bilhetes presos à roupa do bebê, para que pudessem facilitar uma provável 

identificação por parte da família. 

No livro de entrada dos expostos, já registravam a criança com seu nome de 

batismo, e por vezes suas condições de saúde aparentes. A cada criança reservava-se 

uma página do grande livro de registros de entradas, pois todas as eventualidades de 

sua vida seriam cronologicamente aí inscritas (data da morte e causa mortis, saídas 

para casas de amas, para prestar serviços, casamento, emancipação da casa, etc)”. 

(MARCÌLIO, 1977, p.72). 

 

           Todas as crianças assistidas pelas rodas de expostos foram sempre bem documentadas. 

A instituição manteve uma variedade de livros de registros individuais das crianças expostas 

sob sua proteção. 

          Segundo Trindade, 1999, na segunda metade do século XIX, a Roda dos Expostos era a 

única saída para as mães que não tinham condições de criar seus filhos, dessa maneira as 

crianças não morreriam de fome. E as mães escravizadas viam a Roda como uma forma de 

seus filhos se livrarem da escravidão. 

As crianças que eram encontradas e que não recebiam a proteção devida pela 

Câmara ou pela roda dos expostos acabavam sendo acolhidas em famílias que a 

criavam por dever de caridade ou por compaixão. (MARCÍLIO, 1997, p. 68). 

 

           O acolhimento familiar, também existe há muitos anos, quando uma família abastada 

“apadrinhava” ou pegava como “filho de criação”, crianças que seriam abandonadas ou 

enviadas à Roda dos Expostos. Geralmente, essas crianças serviam como empregadas para 

as famílias que as acolhiam. 

           No período imperial foram criadas as Companhias de Aprendizes de Marinheiros e 

Escolas/Companhias de Aprendizes dos Arsenais de Guerra recebiam meninos órfãos ou 

meninos que eram recolhidos nas ruas pela polícia. Além dessa, existiram várias outras 

formas de institucionalização. (Rizzini, 2004) 

            Analisando documentos históricos que tratam da assistência à infância nos séculos 

XIX e XX, Rizzini, 2004, verificou que 

[...] as crianças nascidas em situação de pobreza e/ou em famílias com dificuldades 

de criarem seus filhos, tinham um destino quase certo ao buscarem apoio do 

Estado: o de serem encaminhadas para instituições como se fossem órfãs ou 

abandonadas. (RIZINNI, 2004, p. 13). 

 

          Segundo a mesma autora “várias gerações de crianças passaram suas infâncias e 

adolescências internadas em grandes instituições fechadas que ficaram conhecidas como 

internatos de menores ou orfanatos”.  
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Com a República, a distinção entre a criança rica e a criança pobre ficou bem 

delineada. A primeira é alvo de atenções e das políticas da família e da educação, 

com o objetivo de prepará-la para dirigir a Sociedade. A segunda, virtualmente 

inserida nas classes perigosas e estigmatizada como “menor, deveria ser objeto de 

controle especial, de educação elementar e profissionalizante, que a preparasse 

para o mundo do trabalho”. (MARCÌLIO, 2006, p. 224). 

 

           O início do século XX foi marcado por lutas sociais, e, durante a Greve Geral de 

1917, foi criado por trabalhadores urbanos, o Comitê de Defesa Proletária, que reivindicava, 

entre outras coisas, a proibição do trabalho para menores de 14 anos. 

          Em 1924 foi criado o Juizado de Menores, que teve como primeiro Juiz de Menores da 

América Latina, o Sr. Mello Mattos, que, em 1927, promulga o “Código de Menores”, 

conhecido como Código Mello Mattos, que visa definir diretrizes para o trato da infância e 

juventude excluída. 

Apesar de a intenção do Estado, através do Código de Menores de 1927, ser 

controlar toda a população infanto-juvenil identificada como elemento de 

desordem, representando uma ameaça ao futuro da nação, esse controle, 

inicialmente, só vai atingir alguns, sobretudo crianças e adolescentes que perderam 

os vínculos de proteção por proximidade, passando a perambular pelas ruas. 

(BULCÃO, NASCIMENTO, 2002, p. 57). 

 

          Um critério importante do referido Código de Menores foi que o mesmo deixou de 

lado a questão do discernimento quando da prática do delito/ato infracional, como ocorria 

antes, também determinava que os menores ficassem sob a responsabilidade dos pais até os 

14 anos de idade, porém, em casos que não fosse possível manter a criança ou adolescente 

menor de 14 anos sob cuidado dos pais, era aplicada a medida de internação. Ainda, este 

código tinha um aspecto intervencionista, ou seja, uma intenção de controle total de crianças 

e adolescentes, bem como um intuito de intervenção sobre a população de baixa renda. 

          O Código definia, em seu artigo primeiro, a sua aplicação: 

 
O menor, de um ou de outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 

18 anos de idade, será submetido às medidas de assistência e proteção contidas 

neste código (grafia original) Código de Menores- Decreto n. 17.943 A – de 12 de 

outubro de 1927. (SILVA, 2002 apud COSTA, 2012, p. 13). 

 

          Data-se daí o início da responsabilidade do Estado pela tutela da criança órfã e 

abandonada, consolidando-se então as primeiras leis de assistência de proteção aos menores. 

Segundo Silva (2002): 

[...] este código destinava-se a legislar sobre as crianças de 0 a 18 anos, em estado 

de abandono, quando não possuíssem moradia certa, tivessem os pais falecidos, 

fossem ignorados ou desaparecidos, tivessem sido declarados incapazes, 

estivessem presos há mais de dois anos, fossem qualificados como vagabundos, 

mendigos, de maus costumes, exercessem trabalhos proibidos, fossem prostitutos 

ou economicamente incapazes de suprir as necessidades de sua prole. (SILVA, 

2002 apud COSTA, 2012, p. 13). 
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        Ainda, de acordo com o autor, 

 
O Código de Menores de 1927, que consolidou toda a legislação sobre crianças até 

então emanada por Portugal, pelo Império e pela República, consagrou um sistema 

dual no atendimento à criança, atuando especificamente sobre os chamados efeitos 

da ausência, que atribui ao Estado a tutela sobre o órfão, o abandonado e os pais 

presumidos como ausentes, tornando disponível os seus direitos de pátrio poder. 

(SILVA, 2002 apud COSTA, 2012, p. 13). 

 

          A proposta do Código de Menores referia-se a qualquer criança, em estado de pobreza, 

o que as submetia a ação da Justiça e da Assistência. 

Na prática jurídica, a construção do menor tem os seguintes sentidos: Menor não é 

apenas aquele indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 anos conforme mandava 

a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele que proveniente de família 

desorganizada, onde imperam os maus costumes, prostituição, a vadiagem, a 

frouxidão moral, e mais uma infinidade de características negativas, tem a sua 

conduta marcada pela amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem é de baixo 

calão, sua aparência é descuidada, tem muitas doenças e pouca instrução, trabalha 

nas ruas para sobreviver e anda em bandos com companhias suspeitas. (RIZZINI, 

1993, p. 96). 

 

           Desde o fim do século XIX e início do século XX o Estado passou a se preocupar 

com as camadas pobres brasileiras, principalmente nas áreas urbanas. Como destaca Rizzini 

(2006), o interesse em relação à criança e ao adolescente pobre estava em proteger e 

disciplinar evitando que corressem algum perigo pessoal ou se tornassem perigosas 

socialmente. 

O discurso apresentava-se, com frequência, ambíguo, onde a criança precisava ser 

protegida, mas também contida, a fim de que não causasse danos à sociedade. Esta 

ambiguidade na defesa da criança e da sociedade guarda relação com uma certa 

percepção de infância, claramente expressa nos documentos da época – ora em 

perigo, ora perigosa. Tais representações não por acaso estavam associadas a 

determinados extratos sociais, sendo a noção de periculosidade invariavelmente 

atrelada à infância das classes populares [...] O foco sobre a infância pobre 

redundou no desenvolvimento de um complexo aparato jurídico-assistencial sob a 

liderança do Estado, materializado através da criação de inúmeras leis e 

instituições destinadas à proteção e à assistência à infância (RIZZINI, 2006, p.10).  

 

          A lei que deveria ser criada com o objetivo da inclusão social estigmatizou quem 

pertencia às classes pobres. O termo “menor” que passou a designar essas crianças e 

adolescentes como perigosas ou capazes de oferecer perigo foi um exemplo desta 

estigmatização. Vimos, portanto, que no Código de Menores de 1927, há um conjunto 

jurídico em que são traçados e determinados modos de proceder com as crianças e 

adolescentes que não se enquadravam nas expectativas da sociedade. 

A Justiça de Menores no Brasil foi fundamentada no debate internacional do final 

do século XIX sobre as estratégias de contenção da criminalidade infantil, tendo a 

América Latina como uma espécie de laboratório das ideias que circulavam na 

Europa e na América do Norte. Concebida com um escopo de abrangência bastante 

amplo, seu alvo era a infância pobre que não era contida por uma família 

considerada habilitada a educar seus filhos, de acordo com os padrões de 
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moralidade vigentes. Os filhos dos pobres que se encaixavam nesta definição, 

sendo, portanto passíveis de intervenção judiciária, passaram a ser identificados 

como menores (RIZZINI, 2006, p. 11, grifo da autora). 

 

          A partir do primeiro Código, de acordo com o Art. 86: “Nenhum menor de 18 anos, 

preso por qualquer motivo ou apreendido, será recolhido à prisão comum”. Mesmo 

representando um marco no sentido de dar estatuto jurídico à infância e adolescência, o 

Código abrange apenas os indivíduos que estão em condições que representam risco aos 

moldes sociais propostos, isto é, em conflito com a lei, não há preocupação em legislar sobre 

direitos e garantias dos jovens que não estão abandonados ou que não se enquadram nos 

moldes da sociedade. Desse modo expõem-se o caráter de controle social e disciplinamento 

moral de crianças e adolescentes que devem tornar-se úteis para a sociedade capitalista em 

expansão, marcada por ideais de “ordem e progresso”. 

          Notamos que as medidas de internação em instituições que tem o controle do Estado 

podem ser dirigidas tanto àqueles que cometeram algum ato infracional como aos que estão 

em situação de risco, abandonados, vivendo nas ruas, em situação de vulnerabilidade social. 

O adolescente que cometia algum ato contrário a lei e se encontrasse abandonado era 

penalizado duas vezes, pois, já que não tinha ninguém responsável por ele poderia ficar mais 

tempo retido nas instituições. 

           Após o Código de 1927, a infância foi classificada em “menor” e “criança”. Essa 

diferença não se relacionava à idade, uma vez que, por “menor” eram reconhecidas as 

crianças e adolescentes pertencentes às camadas mais pobres que eram vistas como 

marginalizadas e delinquentes. “Criança” eram os filhos de famílias de classe social mais 

elevada. 

          Os filhos das famílias pobres eram classificados como crianças em “situação 

irregular”.  

 
[...] as normas, as leis e as políticas assistenciais, que além de estigmatizarem os 

pobres com acusações de irresponsabilidade e de desamor em relação à prole, 

deram origem a uma perversidade institucional que sobrevive até nossos dias: 

paradoxalmente, desde os séculos XVIII e XIX, a única forma de as famílias 

pobres conseguirem apoio público para a criação de seus filhos era abandonando-

os. (VENÂNCIO, 1999, p.13). 

 

        Na Constituição de 1934, artigo 138 ficou estabelecido que:  

[...] incube a união, Estados e Municípios, assegurar amparo aos desvalidos, 

criando serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação 

procurará coordenar; estimular a educação eugênica; amparar a maternidade e a 

infância; socorrer as famílias de prole numerosa; proteger a juventude contra toda 

exploração, bem como contra o abandono físico, moral e intelectual; adotar 

medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade, as 

morbidades infantis e de higiene social que impeçam a propagação das doenças 
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transmissíveis; cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos 

sociais. (BRASIL, Constituição Federal, 1934).  

 

Segundo Paes (2013), até 1935, os menores abandonados e infratores eram 

apreendidos nas ruas e levados aos abrigos de triagem. Em 1940, foi estabelecido o Novo 

Código Penal Brasileiro, através do Decreto-Lei nº 2848, que alterou o termo delinquente 

para infrator fixou a idade para a imputabilidade penal aos 18 anos.  

          O SAM foi criado em 1941 pelo governo de Getúlio Vargas, mas não funcionou da 

maneira como foi idealizado e demorou três anos para que se tornasse uma instituição que 

alcançasse todo o território nacional.  (Rizzini, 2004). 

 O SAM se estruturou sob a forma de reformatórios e casas de correção para 

adolescentes infratores e de patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios 

urbanos para menores carentes e abandonados, semelhante ao sistema penitenciário. Seu 

enfoque era correcional e repressivo, como uma das estratégias do Estado Novo para a 

ordem social. Não existia uma preocupação em assistir as crianças e adolescentes que 

necessitavam de apoio material e educacional. O SAM é reconhecido por muitos autores 

como a primeira política pública estruturada para a infância e adolescência no Brasil.      

A implantação do SAM tem mais a ver com a questão da ordem social que da 

assistência propriamente dita. [...] Vinculada ao Ministério da Justiça e do Juizado 

de Menores, tem como competência orientar e fiscalizar educandários particulares, 

investigar os menores para fins de internação e ajustamento social, proceder ao 

exame médico-psicopedagógico, abrigar e distribuir os menores pelos 

estabelecimentos, promover a colocação dos menores, incentivar a iniciativa 

particulares de assistência a menores e estudar as causas do abandono. 

(FALEIROS, 2009, p. 55). 

 

        Durante os anos de funcionamento, o SAM sofreu várias denúncias: 

[...] sendo visto como uma instituição com péssima reputação. Ficou conhecido 

como “universidade do crime” e “sucursal do inferno”, onde imperavam torturas, 

drogas, violência, abuso sexual e corrupção administrativa”. (GOMES DA 

COSTA, 1991 apud OLIVEIRA, 2007, p.138). 

 

Segundo Rizzini, (2004), “a passagem pelo SAM tornava o rapaz temido e 

indelevelmente marcado.” Os internos eram taxados de “bandidos”. Muitos funcionários 

eram “afilhados políticos”. Os menores sofriam todo tipo de abusos e viviam em condições 

subumanas. 

O atendimento realizado pelo SAM em seus anos de atuação cultivou uma imagem 

extremamente negativa da política pública direcionada à infância. Sua função de 

fato era muito restritiva, praticamente se limitava à internação dos menores 

encaminhados pelo Juizado. Em momento algum suas ações sugeriram algum tipo 

de proteção à criança pobre. (REIS, 2010, p. 22). 

 

          Para Reis (2010), o SAM foi bastante criticado, e principalmente, reforçou uma 

cultura de institucionalização de crianças e adolescentes pertencentes a famílias pobres. 
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 O SAM foi extinto na segunda metade dos anos 1960. A partir de 1964 foram criadas 

outras instituições tanto federais quanto estaduais com o objetivo de abrigarem as crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

     De acordo com o site: www.fia.rj.gov.br, (acessado em 08/08/17), a Lei Federal nº 

4.513 de 01 de dezembro de 1964 criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – 

FUNABEM, em substituição ao SAM, com o objetivo de formular e implantar a Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor – PNBEM. A partir daí, com a Lei Estadual nº 1.534 de 27 

de novembro de 1967 criou-se a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor – FEBEM, que 

era vinculada à Secretaria de Estado e Serviço Social com a finalidade de “formular e 

implantar programas de atendimento a menores em situação irregular, prevenindo-lhes a 

marginalização e oferecendo-lhes oportunidades de promoção social”.  Após a fusão dos 

Estados da Guanabara e Rio de Janeiro, pelo Decreto-Lei nº 42 de 24 de março de 1975 foi 

criada a Fundação Estadual de Educação do Menor – FEEM. Em 1995, através do Decreto 

Estadual nº 16.691, a então FEEM passou a denominar-se Fundação para a Infância e 

Adolescência – FIA/RJ. 

 

1.2- A doutrina da Proteção ao Menor: mudanças em relação ao código de 1927   

 

Em 10 de outubro de 1979, foi promulgada a Lei nº 6.697, instituindo o Novo Código 

de Menores, que substituiu o Código de Menores de 1927, sem nenhuma mudança radical 

em relação ao modo como eram tratados os menores. Segundo Figueiredo (2012, p. 56) esse 

novo código “apresentou-se como um instrumento de controle social da infância e da 

adolescência”, vítimas da negligência tanto da sociedade, quanto da família. 

          Uma das alterações propostas por esse novo código foi a introdução do conceito de 

“menor em situação irregular” em vez de menor abandonado e delinquente (BULCÃO, 

2002), daí a Doutrina da Proteção ao Menor em Situação Irregular. 

           Da mesma forma que o Código Mello Matos, o novo código dava plenos poderes, 

quanto ao destino dos menores, somente ao juiz e seus auxiliares para a fiscalização do 

cumprimento da lei. (FIGUEIREDO, 2012, p. 560). 

           Para Bulcão e Nascimento (2002), esse código era mais um instrumento punitivo do 

que preventivo, pois o menor era tido como criminoso em potencial. Além disso, a falta de 

recursos materiais era responsável pelo menor irregular, o que justificava a destituição da 

tutela. 

http://www.fia.rj.gov.br/
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           Através desse Código houve uma maior interferência do Estado na vida das famílias 

com o objetivo de verificar se os pais tinham condições de satisfazer as necessidades de seus 

filhos. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, nasceu a ideia de um Estado protetor 

e as famílias pobres eram o alvo central desta nova forma de política. (FIGUEIREDO, 2012, 

p. 56-57). 

            A Doutrina da Proteção ao Menor em Situação Irregular abrangia os casos de 

abandono, a prática de infração penal, desvio de conduta, falta de assistência ou 

representação legal. A lei de menores cuidava somente do conflito instalado e não da 

prevenção. Era instrumento de controle social da criança e do adolescente, vítimas de 

omissões da família, da sociedade e do Estado em seus direitos básicos. Portanto, crianças e 

adolescentes não eram sujeitos de direitos, mas sim objetos de medidas judiciais. 

           Conforme Figueiredo (2012), a situação irregular era considerada uma “patologia 

social” e abrangia tanto o menor pobre em situação de vulnerabilidade quanto aquele que 

infringiu a lei, e esses faziam parte das camadas mais pobres da população. 

          O Artigo 2º do Código de 1979 diz que a criança ou adolescente que se encontrava em 

situação irregular era aquela que fosse: 

I – privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão dos 

pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável de 

provê-las; II – vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais 

ou responsável; III – em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, 

em ambiente contrário aos bons costumes; IV – privado de representação ou 

assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; V – com desvio de 

conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; VI – autor de 

infração penal. (BRASIL, Lei nº 6.697, 1979) 

Art. 2º, parágrafo único – responsável é aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, 

a qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou voluntariamente o 

traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato judicial. (BRASIL, Lei 

nº 6.697, 1979). 

 

           De acordo com essa doutrina, os menores passam a ser objeto da norma. A declaração 

de situação irregular tanto pode derivar de sua conduta pessoal, como da família ou da 

sociedade, daí decorre a ideia dos institutos para menores, onde, por muitas vezes, 

permaneciam unidos no mesmo espaço, infratores e abandonados, partindo-se do 

pressuposto que todos estariam na mesma condição de situação irregular. 

           Essa legislação classificou os menores de 18 anos em abandonados e delinquentes, 

sendo que esses, com idade superior a 14 anos, não passavam pelo processo penal, mas por 

um processo especial para a apuração de sua infração. 
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           Segundo Figueiredo (2012), de acordo com o código, para qualquer eventualidade 

não se poderia revelar qualquer referência ao menor em situação irregular, a não ser que este 

estivesse desaparecido. 

           O Código de 1979, em seu Artigo 4º diz que, para a aplicação da lei, eram seguidas as 

diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor. 

Art. 4º - A aplicação desta Lei levará em conta: I – as diretrizes da Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor, definidas pela legislação pertinente; II – o 

contexto socioeconômico e cultural em que se encontrem o menor e seus pais ou 

responsável; III – o estudo de cada caso, realizado por equipe de que participe 

pessoal técnico, sempre que possível.  

Parágrafo único. Na ausência de serviço especializado, a autoridade judiciária 

poderá atribuir a pessoal habilitado o estudo a que se refere este artigo. (BRASIL, 

Lei nº 6.697, 1979). 

 

          Em todas as ocorrências que acarretassem o abrigamento da criança ou adolescente 

deveriam ser realizados estudos de caso do menor, levando-se em conta os aspectos sociais, 

médicos e psicopedagógicos. Esses estudos teriam o prazo de três meses para serem 

concluídos. (FIGUEIREDO, 2012, p. 58). 

          Ainda segundo a autora, todos os menores assistidos ou acolhidos deveriam possuir 

uma ficha em que constariam todas as informações relevantes que “possibilitassem a sua 

identificação e a individualização de seu tratamento.” O Art. 5º diz que o juiz deveria levar 

em conta os interesses do menor, quando da aplicação da lei. 

 

1.3- A Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente  

 

          Partindo dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal de 1988, depois de sofrer as 

pressões sociais com o fim da Ditadura, o Estado passa a reconhecer e estabelecer que,  

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Art. 228 – São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às normas da legislação especial. (BRASIL. Constituição Federal, 1988).  

  Em 13 de julho de 1990 foi promulgada a Lei nº 8.069 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA que substituiu o Código de Menores de 1979. O ECA dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente. Ao ser criado, o ECA rompeu totalmente 

com a Doutrina de Proteção ao Menor em Situação Irregular. Dessa forma, o legislador 

agiu de acordo com a Constituição Federal de 1988 e os documentos internacionais 

ratificados pelo Brasil em favor dos direitos das crianças e adolescentes.  
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Pela primeira vez, esta Lei tem em seus princípios e prevê a responsabilidade 

não só da família, penalizada até então pelo “fracasso dos seus”, como 

também da sociedade e principalmente do Estado, a garantia prioritária dos 

direitos deste público, compreendendo entre outros a preferência na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à infância e 

juventude. Se compararmos o ECA com o restante das “legislações de 

menores” no contexto latino americano, conseguimos observar de imediato 

diferenças consideráveis. Pela primeira vez, uma construção de direito 

positivo rompe explicitamente com a chamada “doutrina de situação 

irregular”, substituindo-a pela doutrina de proteção integral. (FIGUEIREDO, 

2012, p. 62 – grifos da autora) 

    Após a entrada em vigor do ECA, a criança e o adolescente não são mais 

considerados como objetos, e sim como sujeitos de direitos, deixando de ser considerados 

como incapazes, e assim passam a ser tratados como pessoas em desenvolvimento, sendo 

esta a sua única peculiaridade. Ademais, passam a ter seus direitos garantidos e assegurados 

pelo Estatuto quando a referida legislação determina que seja dado tratamento prioritário a 

esses por parte do Estado, garantindo o seu desenvolvimento e crescimento de forma 

integral, a fim de que cheguem a vida adulta dignamente. 

   De acordo com Leyberson Pedrosa do Portal EBC, a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA trouxe grande parte da Declaração Universal da 

Criança de 1979, e da Convenção Internacional pelos Direitos da Criança, aprovados 

pela ONU - Organização Nacional das Nações Unidas, em 1989. 

Sem dúvida, o Brasil se tornou muito melhor para uma criança viver após o 

estatuto. Temos que comemorar os resultados importantes, toda mobilização 

que existe na sociedade, mas não dá para fazer essa comemoração de forma 

ingênua. (Mário Volpi – Coordenador do Programa Cidadania dos 

Adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef). 

 

    O ECA é formado por 267 artigos divididos em dois livros. O livro I vai do 

Artigo 1º ao 85º. O livro II vai do artigo 86º ao 267º e fala sobre a política de 

atendimento. 

    O ECA se refere ainda que, criança é todo indivíduo até 12 anos incompletos e 

adolescente, todo aquele que estiver entre 12 e 18 anos, determinando que, ambos 

devem usufruir dos direitos fundamentais da pessoa humana em desenvolvimento.  

             Esses direitos fundamentais sugerem limitações e controle de abusos pelo 

próprio Estado e autoridades constituídas, com o desenvolvimento dos principais 

elementos da Doutrina de Proteção Integral, que se estabelece no artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, consolidando os direitos aos princípios da “prioridade 

absoluta”, para todas as crianças e adolescentes.  

Conjunto de direitos de natureza individual, difusa, coletiva, econômica, social e 

cultural, reconhecendo que criança e adolescente são sujeitos de direitos e, 

considerando sua vulnerabilidade, necessitam de cuidados e proteção especiais. 



23 
 

Exige a Convenção, com força de lei internacional, que os países signatários 

adaptem as legislações às suas disposições e os compromete a não violarem seus 

preceitos, instituindo, para isto, mecanismos de controle e fiscalização. 

(VERONESE; OLIVEIRA, 2008, p. 104). 

 

           Conforme Liberati (2003, p. 20), a Convenção “representou até agora, dentro do 

panorama legal internacional, o resumo e a conclusão de toda a legislação garantista de 

proteção à infância", como expressa Veronese (1996), 

A gama de direitos elencados basicamente no art. 227 da Constituição Federal, os 

quais constituem direitos fundamentais, de extrema relevância, não só pelo seu 

conteúdo como pela sua titularidade, devem, obrigatoriamente, ser garantidos pelo 

Estatuto, e uma forma de tornar concreta essa garantia deu-se, justamente, por 

meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual tem a nobre e difícil tarefa 

de materializar o preceito constitucional. (VERONESE, 1996, p. 94). 

 

           Neste sentido, para Veronese (1996) o surgimento de uma legislação que tratasse 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos era imprescindível, evitando que os 

preceitos constitucionais fossem reduzidos a meras intenções. Sendo crianças e adolescentes 

titulares de direitos próprios e especiais, em razão de sua condição específica de pessoas em 

desenvolvimento, tornou-se necessária a existência de uma proteção especializada, 

diferenciada, integral. 

 A promulgação do ECA traz muitas mudanças na política de atendimento 

direcionando as competências relativas a cada instituição que trabalha diretamente com a 

garantia de direitos das crianças e adolescentes, como a Vara da Infância e Juventude, 

Conselhos Tutelares e os Conselhos de Direito. O ECA propõe que o acolhimento 

institucional seja uma medida de proteção sem implicar na privação da liberdade e seja 

aplicado em caráter excepcional e provisório. 

          De acordo com Figueiredo (2012), o ECA proporcionará a consolidação de três 

princípios gerais que orientam toda a legislação de proteção à criança e adolescente. São 

eles: o princípio da prioridade absoluta, o princípio da municipalização e o princípio do 

melhor interesse. 

a) Princípio da prioridade absoluta: é o princípio estabelecido pelo artigo 227 da CF de 

88 e previsto nos artigos 4 e 100, parágrafo único do ECA. Há que se respeitar os 

direitos das crianças e dos adolescentes, uma vez que são pessoas em 

desenvolvimento, sujeitos de direito, possuidores de direitos fundamentais que 

devem ser pensados e analisados conforme a CF de 88. O artigo 4º do ECA diz que 

“é dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do Poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos...”. 
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Levando-se em conta que as questões da criança e do adolescente, encontram-se 

centradas na família, esta deve ser fortalecida de maneira que suas crianças e adolescentes 

não tenham seus direitos violados. Diz que os interesses da criança ou adolescente tem 

prioridade absoluta e devem ser assegurados pela família, comunidade, sociedade em geral e 

Estado. A criança e o adolescente devem ser a preocupação principal dos governantes, isto é, 

os primeiros a receber proteção e socorro em quaisquer circunstancias. Têm prioridade, 

também na prestação de serviços públicos, na formulação e execução de políticas públicas e 

na elaboração do projeto de lei orçamentária. Os interesses da infância e juventude deverão 

ser fiscalizados pelo Ministério Público e Conselhos Tutelares.  

 

b) Princípio da municipalização:  O artigo 204, inciso I, da CF de 88, instituiu o 

princípio da descentralização do atendimento, destinando ao Município a atribuição 

dos direitos sociais como a formulação de programas direcionados ao atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente e a sua execução. O princípio da 

municipalização permite que cada município crie políticas sociais que atendam às 

demandas especificas de sua população infanto-juvenil. 

Entretanto, vemos que a grande maioria dos Municípios ainda não consegue se 

organizar neste sentido. Os Conselhos Municipais não estão suficientemente preparados para 

exercer suas atribuições e a sociedade civil, assim como a população em geral, não estão 

assumindo sua parcela de responsabilidade, propriamente dita, na defesa dos direitos da 

criança e do adolescente.  

 

c) Princípio do melhor interesse: antes do ECA o princípio do melhor interesse era 

direcionado somente às crianças e adolescentes que se encontravam em situação 

irregular. Hoje esse princípio é direcionado a todo o público infanto-juvenil, levando-

se em conta as suas necessidades e o fato de que esse público não é capaz de 

comandar sua própria vida resguardando seus direitos fundamentais.  

Este princípio se encontra descrito no artigo 3º do ECA e também foi discutido na 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, onde a criança é vista como principal 

objetivo das políticas públicas. De acordo com este princípio todas as ações devem ser 

direcionadas tendo sempre em vista o que é melhor para a criança e/ou adolescente. Todos 

os profissionais que desenvolvem qualquer atividade relacionada com crianças e adolescente 

tem o dever de assegurar que a proteção e o bem-estar desse público estão sendo 
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assegurados, inclusive, pelos pais e responsáveis. A finalidade principal deste princípio é 

fornecer cuidado e proteção às crianças e aos adolescentes. 

Tabela 01 - Quadro comparativo entre as leis 6.697/79 e o ECA 

Aspecto 

Considerado 
Código de Menores de 1979 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

Base Doutrinária 

Direito Tutelar do Menor. Os 

menores são objeto de medidas 

judiciais quando se encontram 

em situação irregular, assim 

definida legalmente. 

Proteção Integral: a lei assegura 

os direitos de todas as crianças e 

adolescentes sem discriminação 

de qualquer tipo. 

A concepção 

político-social 

implícita 

Trata-se de um instrumento de 

controle social da infância e da 

adolescência vítimas das 

omissões e transgressões da 

família, da sociedade e do 

Estado em seus direitos básicos. 

Trata-se de um instrumento de 

desenvolvimento social voltado 

para o conjunto da população e 

da juventude do país, garantindo 

proteção especial àquele 

segmento considerado pessoal e 

socialmente mais sensível. 

Posição do 

Magistrado 

O Código vigente não exige 

fundamentação das decisões 

relativas à apreensão e 

confinamento dos menores. É 

subjetivo. 

Garante à criança e ao 

adolescente o direito à ampla 

defesa com todos os recursos a 

ela inerentes. Limita os poderes 

absolutos do Juiz. 

Efetivação em 

termos de política 

social 

As medidas previstas 

restringem-se ao âmbito: a) da 

Política Nacional de Bem-Estar 

do Menor; b) Segurança 

Pública; c) Justiça de Menores 

a) Políticas Sociais Básicas; b) 

Políticas assistenciais (em 

caráter supletivo); c) Serviços de 

proteção e defesa das crianças e 

adolescentes vitimizados; d) 

Proteção jurídico-social. 

Princípios 

estruturadores da 

política de 

atendimento 

Políticas sociais compensatórias 

(assistencialismo) e 

centralizadas. 

a) Municipalização das ações; b) 

Participação da comunidade 

organizada na formulação das 

políticas e controle das ações. 

Mecanismos de 

Participação 

Não abre espaços à participação 

de outros atores que limitem os 

poderes da autoridade policial 

judiciária e administrativa. 

Prevê instancias colegiadas de 

participação (conselhos 

paritários Estado-sociedade) nos 

níveis federal, estadual e 

municipal. 

Vulnerabilidade 

sócio econômica 

Os menores carentes, 

abandonados, infratores, devem 

passar pelas mãos do juiz. 

Os casos de situação de risco 

pessoal e social são atendidos 

por uma instancia sócio 

educacional colegiada: o 

Conselho Tutelar 

Caráter Social 

Penaliza a pobreza através de 

mecanismos como: a) cassação 

do pátrio poder; b) imposição 

da medida de internação de 

crianças e adolescentes pobres. 

A falta ou insuficiência de 

recursos deixa de ser motivo 

para a perda ou suspensão do 

pátrio poder. Através dos 

Conselhos Tutelares 

desjudicializa os casos 

exclusivamente sociais. 
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Fonte: Brasil Criança Urgente, São Paulo: Columbus – 1989 - Coleção Pedagogia Social (FIGUEIREDO, 

2012, p. 64-65). 

 

  Uma das mais importantes diferenças entre o Código de Menores de 1979 e o ECA é 

que este foi elaborado com a participação dos movimentos sociais que traz a proposta de 

uma nova ordem jurídica e expressa a mudança de pensamento da sociedade em relação à 

criança e ao adolescente. O antigo Código era destinado às crianças e adolescentes que só 

eram percebidos quando se encontravam em situação irregular, inclusive sendo submetidos 

ao mesmo tratamento que os adultos infratores recebiam. Todos os menores em situação 

irregular, tanto os abandonados ou vítimas de violência, quanto os autores de crimes, eram 

acolhidos nas mesmas instituições e sem previsão de prazo para deixarem essas instituições. 

Com o ECA os menores passam a ser denominados criança ou adolescente em situação de 

desenvolvimento. Somente os adolescentes que se encontram em conflito com a lei, aqueles 

que tenham praticado crimes, são encaminhados para internação com suspensão de 

liberdade. As crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco que acarreta a 

necessidade de afastamento da família de origem são encaminhadas ao abrigo, até que 

possam ser reintegradas à família de origem ou família substituta. 

A partir do ECA, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos 

de direitos, independente da classe social, enquanto que no antigo Código crianças e 

adolescentes pobres eram vistos como propensos a desordem e sem condições de viverem em 

sociedade devido às suas condições precárias e por isso estavam sujeitos a tutela do Estado. 

Enquanto o Código funcionava como um instrumento de controle, o ECA funciona como um 

instrumento que permite o reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. 

Pelo Código, a alternativa mais acertada era a institucionalização do menor, como 

forma de acabar com os problemas que eles ocasionavam no seio da sociedade, procurando 

com isso, promover a paz e a ordem. Sabemos que essas instituições não tinham a capacidade 

nem o compromisso de preparar essas crianças para o retorno à sociedade, isto é, os menores 

não tinha acesso a nenhuma política de proteção. Eram lugares conhecidos como depósito de 

menores que lá permaneciam até que completassem a maioridade e, que, invariavelmente 

acabavam sendo presos novamente por que continuavam sem condições de se adaptarem à 

sociedade. Atualmente, são institucionalizadas somente crianças e/ou adolescentes que se 

encontram, realmente, em situação de risco ou vulnerabilidade social e em caráter provisório 

e excepcional. Hoje, todas as crianças e adolescentes tem direito à educação, saúde, cultura, 
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lazer, inclusive com a responsabilização dos pais ou responsável que deixem de cumprir com 

algum desses direitos.2  

Na vigência do Código, a atuação do Juiz era ilimitada e somente a palavra dele era 

levada em conta. Através do ECA foram instituídos conselhos de direito e conselhos tutelares 

que são elementos fundamentais para a aplicação das novas políticas de atendimento e 

também se constituem espaços para a participação da sociedade organizada. A função dos 

conselheiros é zelar pelos direitos de crianças e adolescentes e providenciar para que não 

aconteça a violação dos direitos dessas crianças e adolescentes.
1
 

 

1.4- Novos arranjos familiares e ampliação do conceito de família 

 

          A partir do início do século XXI o conceito de família sofre uma modificação 

devido às mudanças ocorridas em seu interior. As famílias já não são formadas 

exclusivamente por pai, mãe e filhos nascidos dentro da instituição chamada casamento. 

Hoje não podemos ter em mente um modelo ideal de família, pois ao longo do tempo 

foram surgindo novos arranjos familiares, devido ao crescente número de divórcios, aos 

métodos contraceptivos e a entrada da mulher no mercado de trabalho. Devido às 

mudanças trazidas pela revolução industrial, as famílias deixaram de ser sustentadas 

única e exclusivamente pelo homem. Mesmo com todas as modificações ocorridas, as 

famílias continuam sendo o espaço de proteção e cuidado onde as pessoas se unem pelo 

afeto ou por laços de parentesco, independente da configuração que apresente. Por isto 

devemos ter um olhar mais amplo sobre a forma de constituição de cada família dentro 

do contexto social no qual está inserida. 

 Como exposto acima, atualmente nos deparamos com vários novos arranjos 

familiares, como as famílias recasadas, famílias homo afetivas, famílias extensas e as 

famílias que vivenciaram os divórcios dos pais.  

 A transformação na economia mundial nos últimos anos resultou num processo 

de mudança para todos os segmentos da população brasileira. E um fator de grande 

importância nessa mudança foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. A 

educação dos filhos, o controle da natalidade são algumas das mudanças ocorridas no 

seio da família moderna. A criação da pílula anticoncepcional trouxe uma importante 

transformação no âmbito familiar. 

                                                           
1
 Não vamos explorar esta discussão aqui, pois no terceiro capítulo, trataremos com maior detalhe sobre a 

proteção da criança e do adolescente exercida pelos conselheiros tutelares. 
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 De acordo com Sarti, (2008, p. 31), “a mulher deixou de ter sua vida e 

sexualidade atadas à maternidade como um “destino”. Na década de 1960, não somente 

no Brasil, mas em todo o mundo, surgiu a pílula anticoncepcional que proporcionou à 

mulher condições de decidir ser ou não ser mãe. Antes da pílula anticoncepcional a 

mulher era vista como um instrumento de procriação, era ensinada desde a infância que 

teria que se casar e dar filhos ao marido, como forma de perpetuação da espécie e 

também para que os filhos pudessem ser herdeiros dos bens. À mulher restava o papel 

extremamente submisso, tornando-se inteiramente dependente do marido. 

          Com o advento da pílula a mulher conquistou o direito de dispor do próprio corpo 

no sentido de ter ou não ter filhos. Agora ela pode ter sua sexualidade desatrelada da 

maternidade. Isso fez com que aumentasse o número de mulheres no mundo do trabalho 

fazendo com que os alicerces familiares fossem abalados.  

          Nos anos de 1980 novas tecnologias reprodutivas foram criadas, inseminações 

artificiais e fertilização in vitro, dando à mulher a oportunidade da maternidade sem que 

para isso houvesse a relação sexual entre o homem e a mulher. As duas intervenções 

tecnológicas, a anticoncepção ou a reprodução assistida, introduziram a noção de 

escolha e romperam com a concepção de família. (SARTI, 2008).  

          Mesmo que as tecnologias de anticoncepção e reprodução assistida tenham 

acarretado novas experiências elas não conseguiram separar o conceito de família da 

natureza biológica do ser humano. A família tem como referência “definições 

cristalizadas que são socialmente instituídas pelos dispositivos jurídicos, médicos, 

psicológicos, religiosos e pedagógicos que constituem os modelos do  que é e como deve 

ser a família”. (SARTI, 2008, p. 33-34). 

          A partir dos anos 1990, foi possível conhecer a paternidade através do exame de 

DNA. Antes disso cabia à mulher assumir o filho sozinha sem o reconhecimento do pai. 

Com a comprovação da paternidade, a mãe pode reivindicar que o pai reconheça o  filho, 

“acabando com a irresponsabilidade masculina em relação aos filhos” o que lhe dá uma 

segurança maior e principalmente à criança, pois de acordo com Sarti (2008, p. 34) “os 

homens nunca foram tão responsáveis por sua reprodução biológica como no momento 

atual de nossa história”. 

[...] a Constituição Federal de 1988 institui duas profundas alterações no que 

se refere à família: 1. a quebra da chefia conjugal masculina, tornando a 

sociedade conjugal compartilhada em direitos e deveres pelo homem e pela  

mulher; 2. o fim da diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos, reiterada 

pelo ECA, promulgado em 1990, que os define como “sujeitos de direitos”. 

Com o exame do DNA, que comprova a paternidade, qualquer criança nascida 
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de uniões consensuais ou de casamentos legais pode ter seus direitos de 

filiação, por parte do pai e da mãe. (SARTI, 2008, p. 34-35). 

 

          No que dizia respeito aos filhos nascidos fora do casamento podia-se verificar 

grandes preconceitos e discriminação, principalmente se o pai fosse casado. Nesse caso, 

o reconhecimento de paternidade do filho era proibido. 

          O ECA tem o objetivo de, dentro da lei, proteger a criança e/ou o adolescente 

contra sua própria família e ao mesmo tempo diz que a convivência familiar é o 

principal direito dessa criança ou adolescente. 

          Muitas famílias pobres, ainda hoje, carregam o estigma de desestruturadas e 

consideradas “incapazes de dar continência a seus filhos” (SARTI, 2008, p. 35), e 

muitas tem seus filhos abrigados apesar do artigo 23 do ECA trazer que “a falta ou 

carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão 

do poder familiar.” 

Embora, o ECA tenha universalizado o discurso legal, garantindo que a 

pobreza não seria condição para a retirada do poder familiar (Art. 23), 

podemos observar ainda que a grande maioria do contingente populacional 

que demanda os serviços judiciários na área da infância e da juventude é 

aquela de baixa renda, onde podemos encontrar usuários que sobrevivem com 

dificuldades no que se refere ao suprimento de necessidades básicas, como 

alimentação, habitação, saúde, educação, lazer, segurança, entre outros. 

[...] a condição de classe social condicionou a impossibilidade da convivência 

familiar em muitas das situações, ainda que possa ter ocultado ou se revelado 

de forma particularizada, despolitizada, por vezes traduzida na incapacidade 

individual de cuidar dos filhos. [...] pesquisa...desenvolvido pela Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, que também 

apontaram que o maior motivo para o encaminhamento de crianças e 

adolescentes para equipamentos de acolhimento institucional á a “pobreza”, 

com 24,2%. E embora os outros motivos não se delimitem como tal, destaca -

se como “abandono dos pais ou responsáveis”, com 18,9%, vivência de rua 

com 7,0%, entre outros aspectos, que apesar de não ser propriamente dito, 

encontraremos a pobreza como um dos motivos determinantes. 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 2). 

 

          As famílias em situação de vulnerabilidade social, desde o Código de Menores de 

1927, foram punidas pelo Estado como se a carência material fosse condição suficiente 

para separá-la da criança. (FIGUEIREDO, 2012, p. 4).  

          A ideia de família em rede é outro ponto destacado pela autora. Nesse tipo de 

família a mulher, mesmo tendo uma jornada de trabalho extenuante fora de casa, ainda 

dá todo o apoio necessário na criação dos próprios filhos e em alguns casos aos filhos de 

outros parentes. 

Cumprir o papel masculino de provedor não configura, de fato, um problema 

para a mulher, já acostumada a trabalhar. Para ela, o problema está em manter 

a dimensão do respeito, que é conferida pela presença masculina. Mesmo 

quando sustentam economicamente suas unidades domesticas, elas podem 

continuar designando, em algum nível, um “chefe” masculino. Isso significa 
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que, mesmo nos casos em que a mulher assume-se como provedora, a 

identificação do homem com a autoridade moral que confere respeitabilidade 

à família não necessariamente se quebra. (SARTI, 2008, p.40). 

 

          Isso quer dizer que dentro do universo chamado família sempre vai existir uma 

figura masculina como o chefe da casa. Se o pai da mulher não puder assumir esse 

papel, o irmão vai desempenhar o papel da autoridade masculina, assumindo 

responsabilidades que seria do marido. 

 Para Sarti (2008, p. 38 - 39), mesmo nos dias atuais existe a afirmação da 

autoridade masculina baseada no poder do homem na família e no seu papel de 

mediador com o mundo externo. Considera-se que a família que não se encontra nesses 

padrões é socialmente fragilizada por não ter um homem que seja o provedor do 

respeito, da alimentação e da moradia. Para a autora, no que tange à questão da 

autoridade e poder na família, principalmente nas famílias pobres, as responsabilidades 

estão divididas entre o homem e a mulher, sendo que “o homem é  considerado o chefe 

da família e a mulher, a chefe da casa.” Ao homem cabe a responsabilidade da 

“respeitabilidade familiar”, e à mulher cabe manter “a unidade do grupo”. Para a autora, 

os homens pensam que a casa deve estar “sob controle” e esse controle  está a cargo das 

mulheres.   

 No que se refere às famílias pobres, Sarti (2007, p. 39) diz que a pobreza tende a 

atingir o papel do homem como provedor. “O homem se sente fracassado, e a mulher vê 

rolar por água abaixo suas chances de ter alguma coisa através do projeto do 

casamento.” Os problemas enfrentados pela família diante de fatores como a 

instabilidade financeira e os empregos incertos, tendem a desenvolver novos arranjos 

que envolvem a rede familiar como um todo. A vulnerabilidade destas famílias pode 

explicar as frequentes separações frente às expectativas que não foram alcançadas.  

Nos casos em que a mulher assume a responsabilidade econômica do lar, 

ocorrem modificações importantes no jogo de relações de autoridade, e ela 

pode de fato assumir o papel do homem como “chefe de família” e definir-se 

como tal. A autoridade masculina é seguramente abalada se o homem não 

garante o teto e o alimento dos seus, funções masculinas, porque o papel de 

provedor a reforça de maneira decisiva. Entretanto, a desmoralização ocorrida 

pela perda da autoridade inerente ao papel de provedor, abalando a base do  

respeito que lhe devem seus familiares, significa uma perda para a família 

como totalidade, que tenderá a buscar uma compensação, ou seja, a 

substituição da figura masculina de autoridade por outros homens da rede 

familiar. (SARTI, 2008, p. 39 – grifo da autora). 

 

 Assim podemos perceber que a mulher vem exercendo o papel de chefe de 

família, historicamente delegado e destinado aos homens. Com isso, quando um núcleo 

familiar passa por separações e mortes, as crianças deixam de ser exclusiva 
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responsabilidade das mães ou dos pais e passam a ser responsabilidade de toda uma rede 

familiar. Ocorrem nessa rede familiar arranjos com o objetivo de garantir apoio 

financeiro e cuidados na criação dos filhos. A essa prática dá-se o nome de circulação 

de crianças. Essa circulação funciona como um padrão cultural que permite uma 

conciliação entre o ato de ser mãe e as dificuldades para criar seus filhos. Assim, não é 

necessário que as mães se separem de seus filhos de maneira definitiva, mas, tão 

somente temporariamente. 

          A rede de obrigações que se estabelece configura, assim, para os pobres, a noção 

de família. São da família aqueles com quem se pode contar, quer dizer, aqueles em que 

se pode confiar. (SARTI, 2008, p.44). 

 Conforme este contexto percebe-se a relevância da rede familiar para a 

manutenção destas famílias. A relação com a rede de parentesco demonstra o papel 

importante da mãe, o que não significa sua centralidade na família, mas sim a realização 

de sua função como mantenedora da unidade familiar. 

 Apesar de, historicamente, ser destinado à mulher o papel de cuidadora e mãe, 

observa-se que, cada dia mais, o homem vem exercendo o seu papel de pai, não se 

limitando somente à função reprodutiva, mas se dedicando também às questões 

referentes aos cuidados e ao afeto como retrata Sarti (2008).  

 Por outro lado, os laços consanguíneos não garantem mais os laços afetivos entre 

pais e filhos. Quando as separações acontecem, muitos pais preferem não continuar 

mantendo uma relação com seus filhos e vice-versa. Há ainda aqueles que nunca 

participaram da criação dos filhos ou se mantém ausentes por diversos outros fatores. 

Diante disso, a mãe e os filhos tendem deslocar a figura de autoridade delegada ao 

homem a outros homens que compõe a rede familiar. Os arranjos familiares se 

transformaram, contudo independentemente da ruptura ou fragilidade dos laços afetivos, 

os pais tem o direito e o dever de cuidar e manter uma relação de afeto com seus filhos a 

fim de lhes garantir um desenvolvimento saudável. 

 Diante do exposto acima, pode-se dizer que não existe um modelo ideal de 

família na atualidade, nem podemos estabelecer papéis a serem exercidos nas diferentes 

configurações familiares. 

 

1.5- A nova lei de adoção - Lei nº 12.010 e mudanças na Proteção Social às crianças 

e adolescentes institucionalizados 
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          Sabemos que a Lei nº 12.010 de 3 de agosto de 2009, a chamada Nova Lei de 

Adoção, confirmou alguns pontos já existentes no ECA e criou novos posicionamentos.  

Dispõe sobre adoção; altera as Leis n
os

 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos 

da Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 

1943; e dá outras providências. (www.planalto.gov.br) 

A nova legislação se constitui em progresso na medida em que reúnem várias 

deliberações no sentido de unificar a conduta do judiciário brasileiro quanto à 

situação de crianças e adolescentes em risco social, vítimas de maus tratos ou 

abandono. Quanto à adoção, pela primeira vez na história, o poder público 

reúne, em uma única lei, as diretrizes a respeito de crianças encaminhadas à 

colocação em famílias substitutas. Antes tais determinações estavam descritas 

e disseminadas pelo ECA, Código Civil e Constituição Federal. (REIS, 2010, 

p.29-30). 

 

          O texto da nova lei de adoção é baseado no Art. 19 do ECA que versa sobre a 

garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. 

Adoção significa: 

Inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com aquisição de 

vínculo jurídico próprio da filiação, segundo as normas legais em vigor no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma criança ou de um adolescente 

cujos pais morreram ou são desconhecidos, ou, não sendo esse o caso, não 

podem ou não querem assumir o desempenho das suas funções parentais, ou 

são, pela autoridade competente, considerados indignos para tal. Destaque -se 

que a adoção de pessoas maiores de 18 anos, capazes ou não, é regulada pelo 

Código Civil. (BRASIL. Ministério Público do Rio de Janeiro, 2010).  

 

          A nova lei trouxe um maior controle dos abrigos, agora chamados de acolhimento 

institucional. O conselheiro tutelar fica proibido de levar a criança diretamente ao 

abrigo, é o juiz quem determina a medida. A lei deixa claro que a permanência da 

criança no acolhimento deve ser algo excepcional e breve. Outro ponto importante na 

nova lei é a prioridade dos parentes mais próximos em adotar e a não prioridade de 

adoção por estrangeiros. 

          A adoção se caracteriza pela vontade pessoal do adotante, ficando assim vedada 

pela lei a adoção por procuração. Para a constituição de uma família o adotante deve 

possuir condições materiais e morais proporcionando ao adotado uma situação de vida 

estável e serem verdadeiros pais.  

          As alterações estabelecidas no Art. 8º do ECA em seus parágrafos 4º e 5º 

objetivam diminuir o abandono de crianças ao nascer, proporcionando “assistência 

psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal” e essa assistência “deverá ser 

também prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos 

para adoção.” O Art. 13, parágrafo único prevê a obrigatoriedade do encaminhamento 

de mães que desejem entregar seus filhos para adoção à Justiça da Infância e Juventude.  

http://www.planalto.gov.br/
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          Essa prática é fundamental para evitar que mães desesperadas ou despreparadas 

abandonem seus filhos em locais inadequados, colocando suas vidas em risco. Por essa 

razão, se faz necessário a assistência psicológica. Esse encaminhamento à Justiça da 

Infância e Juventude evita que pessoas mal intencionadas fiquem com essas crianças, já 

que o correto seria a adoção por parte de pessoas devidamente inscritas no Cadastro 

Nacional de Adoção. O não encaminhamento da gestante pelos membros do 

estabelecimento de saúde, como médicos, enfermeiros ou mesmo dirigentes deste 

estabelecimento, gera infração administrativa como está disposto no Art. 258-B desta lei 

que diz: 

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de 

atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade 

judiciária de caso que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em 

entregar seu filho para adoção:  

Pena-multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou 

comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa 

de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. (BRASIL. Lei 

12.010/2009). 

 

          A criança ou adolescente entregue ao programa de acolhimento familiar ou 

institucional passa a ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar que analisa se o 

caso é para reintegração familiar ou colocação em família substituta. O acolhimento é 

de caráter transitório, por isso a equipe de profissionais fará uma avaliação da situação 

das crianças e adolescentes a cada seis meses. O tempo máximo previsto para a 

permanência nesse acolhimento é de dois anos, visando com isso, atender o direito da 

criança ou adolescente de viver em família biológica ou substi tuta. 

          O Art. 28 traz que durante o processo de adoção ou outras formas de colocação 

em família substituta, o maior de 12 anos será ouvido pelo juiz na presença do 

Ministério Público em um ato obrigatório denominado de “colhido em audiência”. Diz 

que os irmãos não deverão ser separados, isso é, deverão ser colocados numa mesma 

família com o intuito de não se romperem os “vínculos fraternais”.  

Art. 28 § 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou 

guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de 

risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade 

de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 

definitivo dos vínculos fraternais. (BRASIL. Lei 12.010/2009). 

 

           A criança ou adolescente deverá ser preparada previamente e acompanhada 

posteriormente à colocação em família substituta por equipe multidisciplinar com o 

apoio dos técnicos responsáveis pela política municipal de garantia do direito à 

convivência familiar. 
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           Por se tratar de um ato irrevogável, como define o Art. 39 da Nova Lei de 

Adoção, § 1º, o poder público só concede o deferimento favorável a adoção quando 

esgotadas todas as outras possibilidades de manutenção da criança ou adolescente em 

família natural ou extensa. O parágrafo único do Art. 25 desta lei define família extensa 

como:   

Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada 

por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

 

          Temos aqui um importante conceito do que é a família ampliada, destacando que 

os laços de sangue não são o bastante, mas é necessário também que haja afinidade e 

afetividade, elementos fundamentais para que o direito ao convívio familiar seja 

plenamente assegurado.  

          No Art. 42 vemos que as pessoas aptas a adotar devem preencher alguns 

requisitos, como ter a idade mínima de 18 anos durante o início do ato de adoção. 

          No processo de adoção conjunta, a lei continua com a mesma direção só 

reconhecendo a união entre homens e mulheres como dispõe o Art. 226 da CF 88, § 3º, 

muito embora já existam decisões judiciais que deferem adoções a pessoas em uniões 

homo afetivas. 

          No caso dos casais divorciados, judicialmente separados ou ex-companheiros, 

ainda podem adotar desde que o processo tenha sido iniciado quando ainda estavam 

juntos. Para isso é necessário que exista afinidade e afetividade entre os envolvidos no 

processo adotivo. A legislação agrega ao pedido a chamada “guarda compartilhada” 

implementada pela Lei nº 11.698/2008, a chamada Lei da Guarda Compartilhada, que 

deu nova redação ao artigo 1538, do Código Civil de 2002. O Art. 1583, § 1º, da Lei da 

Guarda Compartilhada cita: “A guarda compartilhada e a responsabilização conjunta e o 

exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.  

          A adoção “pos mortem” pode ser deferida caso a manifestação de vontade seja 

iniciada antes de o adotante falecer. 

          O Art. 46 diz que o estágio de convivência pode ser dispensado se o adotado já 

estiver sob tutela ou guarda legal do adotante por tempo suficiente que seja possível 

avaliar os vínculos entre as duas partes.  

          Conforme o Art. 47, após a adoção ser deferida, o adotante poderá registrar o 

adotado no cartório de registro civil do município de sua residência, como forma de 
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evitar constrangimentos para o adotado que desconheça sua condição, já que a decisão 

de contar ou não é única e exclusivamente dos adotantes. Em alguns casos, adotados não 

cientes de sua condição não entendiam porque seu registro foi feito em outra cidade e 

acabavam se revoltando com essa situação pois ficavam sabendo de sua origem.  

          Com relação ao constrangimento citado anteriormente, sabemos que a lei anterior 

assegurava ao adotado o direito de conhecer sua origem biológica, por isso, de acordo 

com o Art. 48 da Nova Lei de Adoção, em seu parágrafo único, o adotado tem direito de 

acessar o processo, mas somente sob orientação e assistência jurídica e psicológica. 

          O Art. 50 da Nova Lei de Adoção trata do Cadastro Nacional de Adoção – CNA e 

os fatores a ele relacionados, sobre como se dá a inscrição dos pretendentes à adoção; a 

preparação psicossocial e jurídica oferecida aos pretendentes à adoção; a criação e 

implementação de cadastros estaduais e nacional de adotantes e adotandos; a autoridade 

central estadual tem a responsabilidade de manter a correta alimentação dos cadastros e 

após comunicar à autoridade central federal brasileira; a colocação da criança ou 

adolescente que não tiver processo de adoção em trâmite, será colocada sob a guarda de 

família cadastrada no programa de acolhimento familiar, sempre que possível e 

recomendado; a alimentação do CNA e a convocação dos pretendentes à adoção serão 

fiscalizados pelo Ministério Público. 

          O CNA é administrado pelo Conselho Nacional de Justiça e possui duas 

finalidades:  

• Potencializa as possibilidades de adoção para os pretendentes e crianças e 

adolescentes disponíveis na medida em que, ao ter o nome inserido no 

sistema, ele aparece em todas as cerca de 3.000 varas com competência 

para infância e juventude no País; 

• Possibilita conhecer quem são os pretendentes e as crianças e 

adolescentes disponíveis, o que ajuda na orientação das políticas públicas 

em torno do assunto. O parágrafo 10 reafirma a opção pela adoção 

nacional em relação à internacional; o parágrafo 11 dá preferência à 

família acolhedora em lugar do simples abrigamento e o parágrafo 12 

estabelece quem irá fiscalizar o sistema. (Novas regras para adoção – 

Guia comentado, 2009, p.18.) 

 

          As alterações mais importantes dessa nova lei estão no Art. 50, pois trazem a 

necessidade de que o CNA seja o principal caminho para a aproximação de crianças e 

adolescentes e os pretendentes, evitando a adoção direta ou pronta (os pretendentes já 

escolheram qual a criança ou adolescente que pretendem adotar e comparecem ao 

juizado). Esse fato é uma exceção e limita a ocorrência do que está previsto no inciso 

III, evitando “o comércio, a intermediação indevida e a exploração que poderá daí 

decorrer”. 
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          O § 11º do Art. 50 diz que: 

 
Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança 

ou adolescente, sempre que possível e recomendável será colocado sob guarda 

de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. (BRASIL. Lei 

12.010/2009). 

          De acordo com este parágrafo a convivência familiar é garantida à criança ou 

adolescente uma vez que é realizado um trabalho com a família biológica para que essa 

tenha condições de receber a criança ou adolescente em seu seio novamente.  

          Para que haja o funcionamento correto do CNA a lei prevê infração 

administrativa para o responsável que deixar de atualizar o referido cadastro, como cita 

o Art. 258-A: 

Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e 

operacionalidade dos cadastros previstos no Art. 50 e no §11 do Art. 101 desta 

Lei: 

Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).  

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar 

o cadastramento de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas, 

de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em 

regime de acolhimento institucional ou familiar. (BRASIL. Lei 12.010/2009) . 

 

          Vimos assim como é importante que o CNA seja alimentado corretamente para 

que se coloque um fim às práticas existentes de desvio de crianças e adolescentes do 

sistema oficial de acompanhamento das adoções. 

 Podemos entender como a Nova Lei de Adoção trouxe alterações importantes ao 

ECA, como a criação do conceito de família ampliada ou extensa, formada por exemplo, 

pela avó e pelo neto, pela tia e sobrinho. Veio permitir que a mãe ou gestante que não 

queira ficar com o filho possa colocá-lo para adoção, e ao mesmo tempo, deve ser 

oferecida a essa mãe ou gestante uma assistência e acompanhamento para que ela tenha 

consciência de seu desejo evitando assim um problema futuro, como por exemplo, o 

arrependimento pelo seu ato, quando for tarde demais para voltar atrás. 

 

Capítulo II – A POLÍTICA DE ADOÇÃO NO BRASIL 

 

2. 1 Breve contexto histórico sobre a política de adoção no Brasil  

 

          Como vimos anteriormente, o abandono de crianças existe desde os tempos 

coloniais, quando os pais que não tinham condições de criarem seus filhos os deixavam 

na chamada “Roda dos Expostos”, nas portas de igreja e conventos, de residências ou 

mesmo nas ruas das cidades, correndo o risco de “serem devoradas por cães, porcos ou 
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outros animais, sendo expostos “a fome e ao frio, sendo caracterizados por adjetivos 

como enjeitados, deserdados da sorte ou da fortuna, expostos ou desvalidos , conforme 

Figueiredo, (2012), (grifo da autora). 

Os “filhos da roda” eram entregues aos cuidados de amas-de-leite e eram 

criados por elas geralmente até completarem os três anos. As amas-de-leite 

eram em sua maioria mulheres pobres, sem instrução, contratadas pela Santa 

Casa de Misericórdia de cada cidade e recebiam um pagamento pelos serviços 

prestados. (FIGUEIREDO, 2012, p. 40). 

 

          Ainda de acordo com a autora, muitas mães abandonavam seus filhos e depois se 

ofereciam como amas-de-leite e também muitas infringiam maus tratos às crianças que 

se encontravam sob sua responsabilidade. 

          Os responsáveis pela instituição procuravam entregar o bebê recém chegado na 

casa de uma ama-de-leite que recebia ajuda financeira para cria-las até que 

completassem três anos. Contudo, procuravam fazer com que a ama ficasse com a 

guarda da criança para sempre. A criança que não conseguia ser alimentada por uma 

ama-de-leite acabava, invariavelmente, falecendo. 

  Um dos principais motivos que estimulavam as famílias a abandonar ou entregar 

as suas crianças era a dificuldade de promover o sustento e o cuidado familiar. Eram 

abandonadas também as crianças frutos da relação entre escravas e senhores, além dos 

filhos de damas da sociedade que optavam por não assumirem os filhos de relações 

ilegítimas. 

Além da Roda dos expostos, outra prática comum era entregar e abandonar as 

crianças em lares de pessoas conhecidas que passavam a cuidar e educa-las como filhas 

de criação. 

          Ao longo dos anos, tornou-se corriqueiro o fato de uma criança ser criada por 

outra família. 
Do ponto de vista oficial, mães “que davam os filhos a criar” pareciam 

desalmadas e egoístas. No dia-a-dia, porém, a realidade era outra e o 

abandono podia representar um verdadeiro gesto de ternura. Talvez a 

evidência mais surpreendente disso seja os casos em que escravas enjeitavam 

o próprio filho, na esperança de que ele fosse considerado livre. 

(VENÂNCIO, 1997, p.202). 

           De acordo com Figueiredo (2012), o sistema sempre foi passível de fraudes e 

abusos. Era comum casos de mães entregarem seus filhos na roda e logo a seguir se 

oferecerem como amas-de-leite remuneradas do próprio filho. Outro fato comum era a 

ama-de-leite não avisar aos responsáveis pela instituição quando acontecia a morte de 

uma criança e continuar recebendo seu salário como se a criança ainda estivesse viva.  
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Na residência dos criadores, o exposto, além de ser muitas vezes submetido à 

amamentação artificial, nem sempre recebia os mimos e atenções necessárias. 

Muitas amas impacientavam-se com a criança, misturando aguardente ao leite 

para acalma-la mais rapidamente, prática de tal maneira difundida que levou à 

elaboração de uma lei prevendo trinta dias de prisão para quem assim 

procedesse. (VENÂNCIO, 1997, p.197). 

 

          A adoção é uma maneira pela qual se aceita uma pessoa estranha à família, pois 

não é resultado de uma gravidez, como filho, voluntária e legalmente, construindo 

assim, uma relação afetiva. Muitas pessoas que, por motivos diversos, não tinham filhos 

sentiam a necessidade de adotarem uma criança para dar continuidade à família.  

          Do conceito acima temos vários elementos; a adoção é um ato jurídico, 

burocrático que difere do modelo da “adoção à brasileira” que consiste no fato da 

pessoa registrar o filho de outra como se fosse seu próprio filho. Para que aconteça a 

adoção, os requisitos legais deverão ser observados. Esses requisitos se encontram no 

Capítulo III, Subseção IV, da Lei nº 8.069/1990 – ECA, o parentesco independe de 

consanguinidade ou de afinidade com o adotado, desse modo o adotante não terá 

obrigatoriamente laços biológicos com o adotado. Dessa forma “a adoção será deferida 

quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. 

(BRASIL, ECA – Art. 43) 

          Esse princípio deve ser levado em conta tanto na adoção por sentença judicial, 

quanto por manifestação de vontade. Como reais vantagens para o adotando, não 

entendemos apenas vantagens patrimoniais, mas acima de tudo, a afetividade. Essa é a 

palavra-chave, a finalidade maior da lei que pretende criar uma sensação de lar, uma 

família bem estruturada, para a criança ou adolescente, que muitas vezes estão em 

situação de risco social, onde ela poderá crescer, se desenvolver, sob cuidados de uma 

família que a ame. 

          A adoção visa dar à criança ou adolescente um ambiente de convívio humano 

saudável, oferecendo aos adotandos vantagens afetivas, materiais e sociais, permitindo -

lhes um desenvolvimento pleno de suas habilidades e capacidades, sendo de grande 

valor para o Estado a inserção da criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade 

social num ambiente familiar bem estruturado. 

          A palavra adotar deriva do latim “adoptare”, que significa “escolher, perfilhar, 

dar o seu nome a”. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um procedimento legal e 

consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família 

substituta, conferindo para crianças e adolescentes todos os direitos e deveres de filho, 
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desde que já tenham sido esgotados todos os recursos para que a criança ou adolescente 

volte a ser reintegrado à sua família de origem. 

          A história legal da adoção no Brasil nos remete ao início do século XX. O assunto 

foi tratado pela primeira vez no Código Civil de 1916 que estabelecia que só poderiam 

adotar os brasileiros casados por, pelo menos cinco anos e com mais de cinquenta anos 

de idade. Além disso, a diferença de idade entre os adotantes e adotados deveria ser de, 

pelo menos dezoito anos e sem filhos naturais.  

         Com o tempo, a adoção passou a ter um caráter humanitário, possibilitando às 

crianças e adolescentes desamparados, um novo lar. Nesse sentido, o processo de 

adoção sofreu quatro alterações desde a vigência do CC de 1916. A primeira ocorreu 

com a Lei nº 3.133 de 8 de maio de 1957 que alterou 5 artigos do antigo Código Civil. A 

partir daí podia-se adotar aos trinta anos, desde que a diferença de idade entre adotante e 

adotado fosse de 16 anos, mas exigia que os casais tivessem cinco anos de casados, e 

também que, se o adotante tivesse filhos, a relação de adoção não envolvia a sucessão 

hereditária, o que discriminava o filho adotivo. 

          A partir da Lei nº 4.655 de 2 de junho de 1965, houve a legitimação adotiva como 

forma de proteger as crianças e adolescentes abandonados, com o benefício de constituir 

vínculos de parentesco de primeiro grau entre adotante e adotado, desligando o adotado 

de todos os laços que o ligavam à família de origem. 

          A Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979 instituiu um novo Código de Menores, 

na realidade uma revisão do Código de 1927, e substituiu a legitimação adotiva pela 

adoção plena, estendendo o vínculo de parentesco à família de adotantes, adquirindo o 

adotado o nome dos adotantes em seu registro de nascimento.    

    

2.2. Tipos de adoção 

 

a) Adoção à brasileira: é uma forma de procedimento que desconsidera os 

trâmites legais do processo de adoção. Consiste em registrar como filha 

biológica uma criança que não é sua. Neste caso, se os pais biológicos não 

tiverem consentido na adoção, poderão reaver a criança.  

b) Adoção pronta: é o tipo de adoção em que a mãe biológica já sabe pra quem 

vai entregar o filho. As duas comparecem à Vara da Infância e Juventude para 

legalizar o processo. 
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c) Adoção tardia: é a adoção de crianças maiores ou adolescentes. 

d) Família substituta: quando a família biológica, por qualquer motivo, precisa 

abrir mão de seu filho, essa criança ou adolescente é entregue a uma outra 

família que poderá adotá-la ou acolher por um determinado período. 

e) Guarda: é a posse legal que uma família ou cuidador adquire, provisoriamente 

ou em definitivo, em relação à criança ou adolescente que precisou ser 

afastada dos pais biológicos. É concedida a abrigos, famílias guardiãs ou a 

candidatos a pais adotivos. A guarda baseia-se, principalmente, na proteção e 

bem-estar da criança e do adolescente em sua formação social, moral e 

psíquica. A guarda é concedida até que ocorra a regularização da condição da 

criança ou do adolescente, de preferência, com o retorno à família de origem. 

 

f) Tutela: é um instrumento que abrange maiores dimensões que a guarda. Na 

falta dos pais biológicos, por morte ou perda do poder familiar, a tutela é 

concedida a um adulto que será o representante legal da criança ou 

adolescente, menores de 18 anos. A tutela existe desde tempos remotos e 

sobrevive até hoje, com modificações trazidas pela realidade social e visa a 

proteção integral às crianças e adolescentes que se encontram desamparados.  

O tutor é designado pelo juiz e será responsável por todas as funções que 

eram desempenhadas pelos pais, levando-se sempre em conta o melhor 

interesse da criança ou adolescente. 

 

g) Abrigo: é uma instituição que recebe a criança ou o adolescente que se 

encontra em vulnerabilidade social.  O acolhimento em abrigos somente 

deverá acontecer depois de esgotadas todas as formas de tentar manter a 

criança ou adolescente na família de origem ou em família extensa, 

observando-se os princípios e critérios do ECA. 

h) Família guardiã: é uma alternativa de convivência familiar desenvolvida 

como política pública em alguns municípios do Brasil. É também conhecida 

como família acolhedora, família hospedeira ou família de apoio. O objetivo 

deste tipo de acolhimento é evitar o acolhimento em instituições enquanto é 
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desenvolvido um acompanhamento da família de origem para que essa 

criança possa voltar ao convívio de sua família, ou em último caso, que seja 

adotada. Com esse tipo de acolhimento a criança ou adolescente nunca deixa 

de estar sob os cuidados de uma família, cumprindo assim um dos princípios 

do ECA. 

i) Apadrinhamento afetivo: é uma prática de solidariedade que acontece com 

algumas crianças que não estão disponíveis para adoção e se encontram 

acolhidas em instituições. Os padrinhos podem visitar o afilhado nas 

instituições, levar para passear, passar férias e festas em suas casas, oferecer 

orientação nos estudos, comemorar aniversários. Como qualquer outra 

medida de proteção deve ser acompanhado por equipes multiprofissionais.   

j) Apadrinhamento financeiro: é um tipo de adoção a distância. É oferecido por 

organizações que prestam auxilio material a crianças ou adolescentes que se 

encontram acolhidos ou na família de origem que não possui recursos 

financeiros.  Este auxilio chega de diversas formas: alimentos, bolsa de 

estudo, assistência médica, etc. 

k) Adoção internacional: é a adoção feita por estrangeiros. É preciso ser 

aprovada pelas Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção Internacional 

(CEJAS e CEJAI) que funcionam junto aos Tribunais de Justiça.  

 

2.3 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – PNCFC 

 

          O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – PNCFC, aprovado em 13 de 

dezembro de 2006, pelo Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes – 

CONANDA e pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS também aponta 

para o reordenamento das instituições que oferecem programas de acolhimento 

institucional.  

O objetivo principal do Plano foi fazer valer o direito fundamental de crianças 

e adolescentes crescerem e serem educados no seio de uma família e de uma 

comunidade, tendo como fundamento a prevenção do rompimento dos 

vínculos familiares, a qualificação dos atendimentos dos serviços de 
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acolhimento e o investimento para o retorno ao convívio da família, seja ela 

original ou substituta. (MACHADO, 2011, p. 154). 

 

          Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança 

e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária são duas as modalidades de 

acolhimento: Acolhimento Institucional e o Acolhimento Familiar.  

          O Acolhimento Familiar se dá quando o atendimento é feito por famílias já 

constituídas (famílias acolhedoras), que são preparadas e acompanhadas por um 

programa específico. 

O Acolhimento Institucional se dá em uma instituição planejada para isso, 

podendo ser uma casa de passagem, um abrigo institucional, uma casa lar ou uma 

república.  Essa modalidade de abrigo está prevista no artigo 101, inciso VII do ECA e 

pode ser desenvolvida por instituições governamentais ou não governamentais.  

Tanto o acolhimento familiar como o institucional, seguem regras e são 

realizados, a partir de um projeto altamente profissional, garantindo respostas para 

situações de alta complexidade, necessidades especiais e emergenciais, com garantia dos 

direitos atendidos. 

Tabela 02 - Mudanças Ideológicas trazidas pelo Paradigma da Proteção Integral 

Cultura de Institucionalização Garantia de Direitos 

Resposta às situações de vulnerabilidade e 

risco: institucionalização 

Resposta: apoio sócio familiar e inclusão 

nas políticas públicas 

O abrigo como “internato de pobre” 

(FONSECA, 1995) 

Abrigo como medida protetiva de caráter 

excepcional 

Longa permanência Provisoriedade no atendimento 

Despotencialização das famílias: “solução 

para educar adequadamente as crianças 

pobres” 

Potencialização das famílias: promoção da 

reintegração familiar e excepcionalmente a 

adoção 

Cuidados massificados 
Respeito à individualidade e a história do 

usuário 

Isolamento e segregação 
Inserção na comunidade e preservação de 

vínculos 

Revitimização Reparação 

Violação de direitos Proteção e defesa 

Adoção como solução Adoção como medida excepcional 

Fonte: SILVA, Ana Paula Gomes da. “Abrigo: analisando o direito a convivência familiar” . 

Dissertação de Mestrado, apud FIGUEIREDO, Natália da Silva, 2012. 
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O Plano representou um grande avanço na medida em que defendeu a 

profissionalização dessas entidades e dos cuidadores, e a observância dos princípios do 

ECA para esse tipo de atendimento. Além disso, propôs a implementação de alternativas 

não institucionais de acolhimento, como os programas de famílias acolhedoras, no 

sentido de propiciar a convivência familiar e comunitária, mesmo para as crianças e os 

adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem. 

          Um dos objetivos do PNCFC é o reordenamento dos programas de acolhimento 

institucional e visa a adequação das instituições ao ECA. Esse reordenamento significa:  

Reorientar as redes pública e privada, que historicamente praticaram o regime 

de abrigamento, para se alinharem à mudança de paradigma proposto. Este 

novo paradigma elege a família como a unidade básica da ação social e não 

mais concebe a criança e o adolescente isolados de seu contexto familiar e 

comunitário. (PNCFC, 2006, p.71). 

 

          Anteriormente era comum acolher institucionalmente crianças e adolescentes, 

atualmente essa prática é defendida como último recurso e só acontece quando não há 

outra maneira de se garantir os direitos dessas crianças e/ou adolescentes no seio de sua 

família de origem. 

A convivência familiar e comunitária é fundamental para o desenvolvimento 

da criança e do adolescente, os quais não podem ser concebidos de modo 

dissociado de sua família, do contexto sociocultural e de todo o seu contexto 

de vida. (BRASIL, 2006, p. 29). 

 

          O referido Plano sinaliza as várias adequações que as entidades devem 

implementar, como por exemplo:  

 Infraestrutura adequada ao atendimento de pequenos grupos e semelhante a uma 

residência normal; 

 Localização em áreas residenciais e não afastadas da comunidade e da realidade 

de origem das crianças e adolescentes; 

 Preservação dos vínculos com a família de origem quando não impedida por 

ordem judicial; 

 Articulação e contato com o Poder Judiciário; 

 Condições adequadas ao pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes 

acolhidos, oferecendo o estabelecimento de relações de afeto e cuidado;  

 Condições, espaços e objetos pessoais que respeitem a individualidade e o 

espaço privado de cada criança e adolescente; 

 Atendimento integrado e adequado às crianças e aos adolescentes com 

deficiência; 
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 Acolhimento de ambos os sexos e diferentes idades, preservando assim os 

vínculos entre os grupos de irmãos; 

 Respeito às normas e orientação para as equipes de trabalho, oferecendo a devida 

capacitação para o trabalho; 

 Estabelecimento e articulação com a rede social de apoio;  

 Promoção da convivência comunitária utilizando os serviços disponíveis na rede 

de atendimento a fim de evitar o isolamento social; 

 Preparação da criança e do adolescente para o processo de desligamento, 

respeitando assim o caráter excepcional e provisório do regime de abrigo;  

 Fortalecimento e desenvolvimento da autonomia e a inclusão de adolescentes na 

comunidade visando a sua inserção no mercado de trabalho, possibilitando-lhes 

condições de sobrevivência fora da instituição de acolhimento. 

 

2.4 Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes 

 

As Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes configuram outro avanço, uma vez que estabelece parâmetros de 

funcionamento das entidades de acolhimento institucional, os quais devem oferecer 

cuidados e condições favoráveis ao desenvolvimento saudável de crianças e 

adolescentes, visando à reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, o 

encaminhamento para família substituta. 

          Mesmo com os avanços estabelecidos no ECA, no PNCFC e nas Orientações 

Técnicas, os abrigos ainda enfrentam muitos desafios, que vão desde a adequação das 

suas práticas institucionais até as demandas cotidianas trazidas pelas crianças e 

adolescentes. 

          Todas as entidades que desenvolvem programas de acolhimento institucional 

devem prestar plena assistência à criança e ao adolescente, ofertando-lhe acolhida, 

cuidado e espaço para socialização e desenvolvimento. 

          As crianças e os adolescentes que são encaminhados às entidades de acolhimento 

apresentam um quadro de fragilidade física e/ou emocional, configurando a necessidade 

de um atendimento que não se limita aos procedimentos administrativos, mas de atenção 

e cuidados para que não sejam revitimizados. 
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Crianças e adolescentes só poderão receber medida protetiva de acolhimento 

aplicada pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. O Art. 93 do ECA diz que:  

As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, 

em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem 

prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato 

até o segundo dia útil imediato. (BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, 

1990). 

 

          As entidades de acolhimento institucional devem oferecer proteção sendo uma 

medida de moradia provisória e excepcional dentro de um clima residencial, com 

atendimento personalizado, em pequenas unidades, para pequenos grupos, nas quais um 

cuidador se responsabiliza pelo cuidado de crianças e/ou adolescentes recebendo 

supervisão técnica. 

          O programa de acolhimento institucional deve propiciar às crianças e 

adolescentes a oportunidade de participar da vida em comunidade através das políticas 

de educação, saúde, lazer, esporte, cultura, dentre outras. Desse modo, as instituições de 

acolhimento institucional não podem ser modelados como os antigos orfanatos, 

internatos, instituições na qual a criança e/ou adolescente eram criados de maneira que 

as separavam das relações e do convívio com a sociedade. 

De acordo com o PNCFC/CONANDA (2006), a função dos programas de 

acolhimento institucional é garantir proteção integral, incluindo moradia, alimentação, 

higienização, bem como os demais cuidados para crianças e adolescentes que se 

encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, que não possam permanecer em 

seu núcleo familiar ou comunitário. 

          Cada criança e adolescente terá um processo em tramitação na Vara da Infância e 

Juventude e cabe ao Poder Judiciário decidir pelo retorno da criança ou adolescente à 

família de origem, pela colocação em família substituta ou ainda, pela adoção, que pode 

ser nacional ou internacional. 

 

2.5 Acolhimento Familiar 

 

Levando-se em conta o Artigo 19 do ECA que diz:  

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

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

substancias entorpecentes (BRASIL, 1990), 
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investiga-se se o acolhimento familiar deve traçar estratégias, objetivos e diretrizes na 

prevenção ao rompimento dos vínculos familiares, preparando o retorno ao convívio com a 

família de origem. 

          Sabe-se que a CF de 1988 garantiu o direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar e comunitária e que o ECA reforça esse direito quando traz a teoria da 

proteção integral sobre o direito da criança e do adolescente usufruir do convívio familiar e 

comunitário. Desse modo, o ECA reconhece que as práticas de institucionalização como se 

conhece não são adequadas para esse convívio. 

De acordo com Cabral (2004) a cultura brasileira do acolhimento informal, em que 

famílias extensas ou até mesmo “conhecidas” acolhem em suas residências 

crianças de outras famílias, a fim de proporciona-lhes melhores condições de 

sobrevivência pode favorecer a implantação do Programa Famílias Acolhedoras. 

(ROSA e MERIGO, 2010, p.12). 

 

Hoje, o acolhimento familiar é uma das medidas de proteção à criança e adolescente 

em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, prevista no Art. 98 do ECA 

Família acolhedora é aquela que voluntariamente tem a função social de acolher 

em seu espaço familiar a criança ou adolescente em risco pessoal e/ou social e que, 

para ser protegida foi retirada de sua família de origem – desde que respeitada a 

sua identidade e sua história. (CABRAL, 2004, p. 7). 

 

          Quando uma criança ou adolescente está em situação de ameaça ou violação de 

direitos é realizado, por uma equipe multidisciplinar de instituição pública, um estudo social 

e depois de uma análise técnica do caso caberá à autoridade competente determinar a medida 

de acolhimento familiar prevista no Art. 101, inciso VIII do ECA.  

          As famílias acolhedoras são previamente selecionadas e capacitadas para que a criança 

ou adolescente receba afeto e apoio material, moral e educacional até que tenha condições de 

voltar para sua família de origem. 

As famílias acolhedoras são selecionadas, capacitadas e acompanhadas pela equipe 

técnica do Serviço de Acolhimento para que possam acolher crianças ou 

adolescentes em medida de proteção aplicada por autoridade competente, a qual 

encaminha a criança/adolescente para inclusão nesse serviço, competindo ao 

mesmo a indicação da família que esteja disponível e em condições para acolhê-lo 

(Brasil, 2009). 

 

         A colocação provisória na família acolhedora é a alternativa menos prejudicial àquelas 

crianças ou adolescentes que necessitam da medida de proteção de abrigamento e garante a 

preservação da identidade, uma vez que indivíduos em formação necessitam de um ambiente 

que a favoreça. (FRANÇA, 2006).  

O acolhimento familiar formal é uma “prática mediada por profissionais, com 

plano de intervenção definido, administrado por um serviço, conforme política 

pública estabelecida. Não é uma atitude voluntária dos pais e sim uma 

determinação judicial com vistas a proteção da criança” (CABRAL 2004, p. 11). 
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           De acordo com Valente (2012) a Política Nacional de Assistência Social, determina, 

dentro da Proteção Social de Alta Complexidade serviços que garantam proteção integral 

“(...) para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de 

ameaça, necessitando serem retirados de seu núcleo familiar, e, ou comunitário.” Essa 

determinação norteou a implantação, a qualificação e o reordenamento de serviços, entre 

eles o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

          A partir da promulgação da Lei n. 12.010/2009, em 03 de agosto de 2009, conhecida 

como Lei da Adoção, o acolhimento familiar situa-se como um serviço que deve ser 

acessado anteriormente ao acolhimento institucional, como medida de proteção. “A adoção 

deve ser tomada como medida excepcional, cuja realização apenas deve ocorrer quando 

esgotadas as possibilidades de retorno à família de origem ou extensa ou mesmo a rede 

significativa da criança e do adolescente” (VALENTE, 2012, p.581-582). 

A nova legislação se constitui em progresso na medida em que reúne várias 

deliberações no sentido de unificar a conduta do judiciário brasileiro quanto à 

situação de crianças e adolescentes em risco social, vítimas de maus tratos ou 

abandono. Quanto à adoção, pela primeira vez na história, o poder público reúne, 

em uma única lei, as diretrizes a respeito de crianças encaminhadas à colocação em 

famílias substitutas. Antes tais determinações estavam descritas e disseminadas 

pelo ECA, Código Civil e Constituição Federal. (REIS, 2010, p. 32). 

          É a Justiça que determina o acolhimento quando a criança ou o adolescente se 

encontra em situação de violência ou de violação de direitos, e o tempo que durará esse 

acolhimento também é determinado pela Justiça. 

Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescen-

te afastado do convívio familiar. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  

§ 1º- A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar 

terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o 

caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009). 

 

          A família que se dispõe a participar do Programa Família Acolhedora deve atender 

vários requisitos como estar disposta a dar afeto, apoio moral, material e educacional, de 

acordo com o PNCFC, 2006. 

          As crianças atendidas nos serviços de acolhimento em família acolhedora, não 

possuem laços afetivos ou familiares anteriores com as famílias que as acolhem. A família 

acolhedora é cadastrada e previamente preparada para participar da vida das crianças e 

adolescentes, em um serviço continuado, e é vinculada a esse serviço, podendo receber 

continuadamente diversas crianças dentro de um processo planejado. 
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A relação afetiva estabelecida com a criança e os cuidados que ela recebe na 

família e na rede de serviços, sobretudo nos primeiros anos de vida, tem 

consequências importantes sobre sua condição de saúde e desenvolvimento físico e 

psicológico. (BRASIL, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária  

PNCFC, 2006, p. 27). 

 

          Durante o período de acolhimento é normal que a criança crie um vínculo com a 

família e não queira voltar para sua família de origem ao final do tempo estipulado pela 

Justiça, assim como a família acolhedora também pode querer continuar com a criança. Por 

isso, a necessidade da família e a criança estarem preparadas e entender bem que o objetivo 

do Programa não é a adoção e que o acolhimento tem um prazo estipulado.  

          O retorno da criança à sua família de origem não é motivo para que ela, a criança, e a 

família acolhedora percam o contato. Elas podem continuar se vendo e mantendo contato 

indefinidamente. 

Atendendo ao cumprimento integral da Política de Proteção Especial de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o acolhimento familiar 

cumpre a finalidade de acolher e oferecer proteção integral a crianças e adolescentes que 

necessitam ser afastados temporariamente do convívio familiar de origem ou quando já não 

contam mais com a proteção e os cuidados de suas famílias. 

          Com a alteração da Lei 12.010/2009, o acolhimento familiar não só passa a ser 

previsto na legislação nacional, como é dada ênfase à sua prioridade no momento da 

aplicação da medida de proteção da criança e do adolescente, como descrito no art. 34 do 

ECA, parágrafo primeiro.  

          O acolhimento familiar também está descrito no artigo 90 do ECA, como programa de 

proteção e sócio educativo destinado a crianças e adolescentes em regime de colocação 

familiar. 

          Artigos do ECA determinam ainda à cerca de fiscalização, recursos, manutenção, 

duração, preparo e acompanhamento profissional ao programa. 

Partindo do princípio de que a Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(PNAS:SUAS) tem que organizar “serviços que garantam proteção integral(...) 

para famílias e indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de 

ameaça, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e ou comunitário” o 

acolhimento familiar deve realizar essa proteção, respeitando ao máximo os 

pressupostos legais. 

No caso do acolhimento familiar, realizado em espaço físico privativo de uma 

família, as crianças e os adolescentes acolhidos recebem cuidados e convivem com 

as regras próprias da dinâmica familiar, tendo garantido o seu direito a convivência 

familiar e comunitária. 

O acolhimento familiar tem importantes diferenças legais em relação à adoção. 

Embora ambos ofereçam a proteção integral em ambiente familiar e comunitário, 

na adoção a transferência dos direitos parentais é total e irrevogável.  
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No acolhimento familiar, a transferência dos direitos e deveres da família de 

origem para outro adulto ou família é temporário. Não há substituição da família, 

há parceria e colaboração. 

O acolhimento familiar é contemplado por vários dispositivos, mas a transferência 

da responsabilidade jurídica sobre a criança ou o adolescente é feita por meio do 

termo de guarda e responsabilidade, previsto no Art.33§ 2º -Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações 

peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido 

o direito de representação para a prática de atos determinados. (VALENTE, 2014, 

p. 109-110). 

 

Neste sentido, cria-se uma estreita relação entre a família acolhedora, Ministério 

Público, Vara da Infância e Juventude, onde o único foco seja a prioridade absoluta do que 

determina o ECA, em relação ao cumprimento da garantia dos direitos da criança e do 

Adolescente. 

 

2.6 Acolhimento Institucional – Provisório e excepcional 

 

          O acolhimento institucional é definido como atendimento institucional a crianças e 

adolescentes que tiveram seus direitos violados e que necessitam ser afastados, 

temporariamente, do convívio familiar. O termo acolhimento institucional substitui o 

termo abrigamento e é uma medida excepcional e provisória, por ser utilizada como 

forma de transição, uma vez que visa a reintegração familiar.  Assim como no 

acolhimento familiar, o acolhimento institucional e o tempo que durará este acolhimento 

é determinado pela Justiça. 

A Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, regula as ações 

assistenciais, e os abrigos para crianças e adolescentes estão incluídos na modalidade de 

serviços assistenciais de atividades continuadas, os quais, segundo Silva, 

[...] visam à melhoria de vida da população, e suas ações estão voltadas para 

as necessidades básicas, com prioridade à infância e à adolescência em 

situação de risco pessoal e social. (SILVA, 2004, p. 27). 

 

          Silva (2004) diz que mesmo a LOAS aderindo aos preceitos da CF de 88, e a 

assistência fazendo parte do Sistema de Seguridade Social como direito universal 

gratuito e não-contributivo, de responsabilidade estatal, quanto aos abrigos, persiste a 

ideia de instituições filantrópicas e religiosas do que um serviço governamental. Diz 

ainda que persevera na esfera federal o mesmo atendimento com características de ações 

assistenciais prestadas pelo Estado às creches e aos asilos, os quais recebem do Estado 

um recurso mensal, de acordo com a meta de atendimento preestabelecida. De acordo 

com Silva, existe diferença entre creches e abrigos: 
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A principal crítica a esse procedimento é que a finalidade dos abrigos é bem 

diferente da finalidade das creches. Enquanto estas últimas cumprem uma 

função educativa, à qual se agregam as ações de cuidado contínuo com 

crianças entre zero e seis anos que vivem em um núcleo familiar, os abrigos 

são equipamentos de proteção provisória para crianças e adolescentes que 

necessitam permanecer, com vista à própria proteção, temporariamente 

privados da convivência familiar. (SILVA, 2004, p. 28). 

 

De acordo com Silva (2004), quando se trata de abrigos ocorre um desestímulo 

no sentido de não haver ações para promover a volta da criança e adolescente à 

convivência familiar e comunitária.  

          De acordo com Machado (2011), crianças e adolescentes estão cercadas por todo 

tipo de violência que as oprime, tornando-as mais vulneráveis ao sofrimento e à morte. 

Esse fato vem se agravando ao longo dos anos e não se tem esperanças de mudança, 

uma vez que não existem políticas públicas eficazes. Com isto, a sociedade naturaliza a 

violência e as crianças e/ou adolescentes que se encontram em situação de risco e 

vulnerabilidade se tornam as principais vítimas. 

          São várias as situações que causam o acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, cada uma com sua história e vivendo as mais diversas expectativas: umas 

esperando o retorno à sua família de origem, outras aguardando a colocação em famílias 

substitutas, outras ainda, aguardando decisão judicial.  

          Nas últimas décadas, foram construídas leis e diretrizes com o objetivo de 

regulamentar e qualificar o trabalho realizado pelos serviços de acolhimento 

institucional. É importante frisar que estas normas caminham no sentido de romper com 

a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e fortalecer o paradigma da 

proteção integral. 

          O Art. 92 do ECA estabelece princípios e critérios que devem ser seguidos por 

um programa de abrigo: 

Art. 92. As entidades que desenvolvem programas de abrigo deverão adotar os 

seguintes princípios: 

I- preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar;  

II- integração em família substituta, quando esgotados todos os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa; 

III- atendimento personalizado e em pequenos grupos;  

IV- desenvolvimento de atividades em regime de coeducação; 

V- não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI- evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados; 

VII- participação na vida da comunidade local; 

VIII- preparação gradativa para o desligamento; 

IX- participação de pessoas da comunidade no processo educativo.  

Parágrafo único. O dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao guardião, 

para todos os efeitos de direito. 
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Para que este  artigo seja efetivado de fato, é necessário que haja uma mudança 

na mentalidade dos dirigentes e demais funcionários dos abrigos, que não 

acompanharam as mudanças ocorridas no que diz respeito às políticas sociais para as 

crianças e adolescentes. É preciso que entendam que as crianças e adolescentes 

acolhidos têm direito a educação, cultura, lazer, saúde, enfim, têm direito de participar 

da vida em comunidade.  

Os profissionais devem ter informações claras sobre o serviço e o perfil dos 

atendidos. Devem estar motivados para exercer a função a eles destinada, aptidão para 

cuidar de crianças e adolescentes, saber lidar com as demandas emocionais trazidas por 

essas crianças e adolescentes, entre outras. 

O acolhimento institucional tem a responsabilidade de zelar pela integridade 

física e emocional de crianças e adolescentes que necessitam ser afastadas do convívio 

com suas famílias. Deste modo, deve promover formas de cuidado e educação em um 

ambiente seguro, que sejam capazes de proporcionar-lhes condições de pleno 

desenvolvimento. 

As instituições de acolhimento são capazes de atender às necessidades quanto à 

alimentação, escola e moradia, todavia, ainda encontra dificuldades para suprir as 

necessidades emocionais. 

De acordo com o ECA, havendo ameaça ou violação de direitos reconhecidos por 

lei, algumas medidas são aplicáveis e não sendo possível a manutenção familiar, 

recorre-se à medida do abrigamento. 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos neta Lei forem ameaçados ou violados:  

I- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II- por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;  

III- em razão de sua conduta. 

 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no Art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:  

[...] VII- abrigo em entidade; 

VIII- colocação em família substituta. 

Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como 

forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando 

privação de liberdade. 

 

 Sabemos que a ameaça ou a violação de direitos das crianças e dos adolescentes 

podem ocorrer por irresponsabilidade dos pais ou responsáveis, por omissão da 

sociedade do Governo, ou ainda pelo modo de agir das próprias crianças e adolescentes. 

O artigo 98 do ECA vai de encontro ao modo de agir do antigo código, rompendo com a 

situação irregular e aplicando a proteção integral. Quando acontecem situações de 
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violação de direitos de crianças e adolescentes, o citado artigo autoriza ao Conselho 

Tutelar, através do Ministério Público e da Justiça da Infância e Juventude, a buscar 

meios de se fazer cumprir a lei. É necessário que se criem políticas sociais efetivas para 

resguardar as crianças e adolescentes de qualquer tipo de violação de direitos e que 

reflitam no futuro desta população que serão os responsáveis pelo futuro do país.  

 Vimos que os pais ou responsáveis exercem um papel de grande importância na 

formação de crianças e adolescentes, mas sabemos que esses pais ou responsáveis, por 

sua vez, também passaram por situações de vulnerabilidade social e possuem seus 

direitos historicamente negados. Sendo assim, se o Estado não dá uma proteção social 

de qualidade, eles não terão condições de cumprir com o papel que se espera deles. 

Dessa forma, a institucionalização é colocada como solução temporária para esses 

núcleos familiares. 

 Para Rizzini (2007), a criança acolhida em instituições, muitas vezes, vêm de 

famílias que tiveram seus direitos negados durante várias gerações. Por isso, a 

necessidade de garantir condições dignas de vida.  

 Quanto à sua conduta, vemos muitos adolescentes cometendo atos que colocam a 

sua vida ou de terceiros em risco e ficamos pensando se é natural os jovens terem essa 

índole maldosa. Muitas pessoas podem achar que sim, que é natural. Mas temos que 

levar em conta a desigualdade social em que vivem, sentindo-se abandonados, 

desprotegidos e veem a prática desses delitos como um meio de sobrevivência.  Deve-se 

ressaltar que essas crianças e adolescentes não estão no abrigo para cumprirem pena e sim 

para ficarem protegidos de conflitos familiares temporários ou situação de ameaça à vida 

dessas crianças e adolescentes. Os adolescentes que estão institucionalizados, muitos deles 

não cometem atos infracionais anteriormente. Mas sabemos que os meninos estão mais 

sujeitos e expostos ao uso de drogas e ao trabalho no tráfico de drogas na comunidade onde 

residem. 

 Como disposto no inciso III do Art. 98 do ECA, vimos que a própria criança ou 

adolescente pode se colocar em situação de risco próprio ou de terceiros, levados por 

situações de vulnerabilidade social das famílias, cometendo atos ilícitos, na esperança 

de um retorno financeiro. Contudo, devemos levar em conta as situações de abandono 

em que essa criança e/ou adolescente se encontra, abandono esse, ocasionado, 

principalmente, pela ausência de políticas públicas. 
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 No município de Macaé, as crianças e adolescentes que cometem atos 

infracionais são encaminhadas ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CRIAD. 

 Em 2008, numa entrevista ao jornal O Debate, o então Juiz de Direito da 2ª Vara 

de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso, Dr. Felipe Carvalho Gonçalves da 

Silva, declarou que  

“Assim que os adolescentes são apreendidos por ato infracional, a autoridade 

policial os encaminha ao Ministério Público, que escuta o adolescente, os 

pais ou responsável. Se o ato for grave, o juiz fará aplicação restritiva de 

liberdade, que pode ser tratada de duas maneiras: semiliberdade e internação 

provisória.” 

“No caso de semiliberdade, o adolescente pode sair para ir a escola e vão 

para casa todos os fins de semana para ficar com os pais. Este regime pode 

ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio 

aberto, possibilita a realização de atividades externas, independentemente de 

autorização judicial.” 

“Já a internação trata-se de uma medida privativa de liberdade, e está sujeita 

aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

da pessoa em desenvolvimento. O menor pode ficar internado, por no 

máximo, três anos. Em nenhuma hipótese esse prazo poderá ser excedido. 

Além disso, a manutenção da internação deve ser reavaliada no máximo a 

cada seis meses. Ao completar 21 anos, a liberdade é compulsória.”  

“De acordo com o Art. 122 do ECA, a medida de internação só poderá ser 

aplicada quando: tratar-se de ato infracional cometido mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras 

infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta. No caso do motivo do ato infracional for tráfico de 

drogas, o adolescente só pode ser internado em caso de reiteração do ato 

infracional. Na maioria das vezes, o adolescente só é internado na terceira 

vez que comete este ato. Mas tem juiz que já considera caso de internação na 

segunda vez.” 

“O CRIAD funciona há quase 20 anos em Macaé, através de determinação do 

ECA, cuidando de jovens em conflito com a lei. De segunda a sexta-feira, os 

jovens permanecem no Centro, saindo apenas para a escola e cursos. Aos 

finais de semana, eles retornam para suas casas e com isso são reinseridos na 

sociedade. No CRIAD, os adolescentes contam com atendimento psicológico e 

pedagógico para que sejam auxiliados nos estudos. Também recebem 

atendimentos coletivos e individuais, tendo oportunidade de praticar esportes 

e frequentar cursos profissionalizantes.” 

 

 Ainda de acordo com o Dr. Felipe,  

“No caso de fuga do adolescente infrator do CRIAD, o Centro comunica o 

fato ao juízo e ao Ministério Público, que entram em contato com o 

adolescente, tentando convencê-lo a voltar por conta própria. Caso isso não 

ocorra, é expedido um mandado de busca e apreensão, que é cumprido por 

um oficial de justiça e são enviadas cópias para o Batalhão de Polícia Militar 

e para a Delegacia de Polícia Civil.” (ODEBATEON)  

Rizzini (2007) relata sobre experiências que permitem e estimulam a convivência 

familiar e comunitária: 

Estas experiências nos permitiram vislumbrar uma rica amostragem de 

práticas que estimulam à convivência familiar e comunitária no Brasil. A 

proteção de crianças e adolescentes, cujos direitos foram violados ou que se 
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encontram em situação de “risco”, é um direito que não se contrapõe à 

eventual necessidade de acolhimento institucional e mostra que é possível ter 

como meta a vida em família. (RIZZINI, 2007, p.88). 

 

 Há que se proteger nossas crianças e adolescentes. E para que se apliquem as 

medidas de proteção necessidades específicas devem ser levadas em conta para que se 

fortaleçam os vínculos familiares e comunitários. É responsabilidade das políticas 

governamentais que se atenda os interesses de crianças e adolescentes.  

 Assim que a situação de risco de uma criança ou adolescente for identificada, é 

necessário que a medida protetiva seja tomada imediatamente. Para que isso ocorra, são 

necessários profissionais capacitados. É importante que se avalie a medida a ser 

empregada para que se tome uma solução adequada e também que se faça um trabalho 

de conscientização de pais ou responsáveis para que essa criança ou adolescente possa 

retornar ao convívio de sua família de origem. Se esse retorno não for possível, a 

criança ou adolescente deverá ser colocado em família substituta.  

 Conforme o exposto acima, vimos que esses artigos tratam sobre as medidas de 

proteção à criança ou adolescente em situação de violação de direitos e garantem 

medidas protetivas nestes casos. Estas medidas visam o retorno da criança ou 

adolescente à sua família de origem e quando isso não for possível, a colocação em uma 

família substituta, que pode ser a família extensa ou não. As crianças e adolescentes em 

situação de violação de direitos devem ser acompanhadas por uma equipe 

multidisciplinar e serem inseridas em escolas, programas e projetos que promovam o 

fortalecimento de vínculos. As famílias em vulnerabilidade social também devem ser 

inseridas em programas assistenciais e tratadas para que possam receber seus filhos em 

seu seio novamente. 

 O ECA prevê a atuação do Poder Judiciário na defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, possibilitando assim, que as pessoas ou órgãos que não priorizem esses 

direitos sejam responsabilizados, sempre visando o princípio de melhor interesse da 

criança ou do adolescente. Atribui ao Ministério Público e aos Conselhos Tutelares a 

promoção e fiscalização desses direitos. Aos conselhos nacionais, estaduais e 

municipais cabe a criação de políticas públicas para crianças e adolescentes.  À Justiça 

da Infância e Juventude cabe intervir junto às famílias quando ocorre descumprimento 

do poder familiar. 

 

2.7 Os sujeitos do sistema de garantia de direitos  
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 Cabe aos Conselhos Tutelares, Justiça da Infância e Juventude e Ministério Público a 

fiscalização das instituições de acolhimento. 

 Estes três órgãos integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – SGD. Conforme o Art. 86 do ECA e o Art. 1º da Resolução 113/2006 do 

Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CONANDA, o SGD, 

Constitui-se na articulação e integração das instancias públicas governamentais e 

da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento 

dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos 

humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Distrital e Municipal.  

§ 1º - Esse Sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de 

operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, 

orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da 

diversidade. (CONANDA, 2006, p.3). 

 

 Conforme Figueiredo, 

Esse sistema deverá ser articulado com todos os sistemas nacionais de 

operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, 

educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, 

orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da 

diversidade. (FIGUEIREDO, 2012, p. 68). 

 

 O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente se caracteriza pela 

relação de profissionais com o objetivo de exigir e defender o acesso aos direitos 

assegurados por lei a crianças e adolescentes e responsabilizar àqueles que violarem esses 

direitos. Essa relação articulada dos Conselhos Tutelares, Justiça da Infância e Juventude e 

Ministério Público, deve garantir a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, 

principalmente daquelas que tem seus direitos violados ou ameaçados, sem contudo, 

desconsiderar os vínculos familiares e comunitários. O Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente valoriza o público infanto-juvenil reforçado pelo ECA no contexto 

social e comunitário em que estão inseridos. 

 

2.7.1 O papel do Conselho Tutelar  

 

 

 O Conselho Tutelar – CT é um órgão municipal, criado a partir do ECA, 

especializado na defesa dos direitos da criança e do adolescente, dotado de autoridade, 

poderes e deveres equivalentes aos da Justiça da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar é 

um órgão autônomo, sua autonomia está descrita no Art. 5º da Resolução nº 75/2001 do 

CONANDA. É formado por membros eleitos pela comunidade para serem seus 
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representantes com a finalidade de encaminhar crianças, adolescentes e suas famílias aos 

serviços e programas de políticas públicas. Para que ele funcione conforme o previsto é 

necessário que existam programas e serviços capazes de efetivar as medidas por ele 

aplicadas a crianças e adolescentes. 

 O Conselho Tutelar é a principal porta de entrada da população para assegurar que os 

direitos da criança e do adolescente sejam efetivados. É autorizado por lei a receber todas as 

denúncias de ameaça ou violação dos direitos de criança ou adolescente. 

 As atribuições do Conselho Tutelar estão previstas no Art. 136 do ECA e têm o 

objetivo de aplicar medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e do adolescente. 

O Conselho Tutelar não pode aplicar medidas judiciais e nem correcional. 

 De acordo com o Art. 95 do ECA, os conselheiros tutelares são responsáveis por 

fiscalizar as instituições de atendimento de medida protetiva e socioeducativas em que 

crianças e adolescentes estão inseridas. 

 Apesar das ações do Conselho Tutelar serem constantemente questionadas, 

equivocadamente, os serviços prestados por este órgão à sociedade são muito importantes. É 

considerado um espaço importante no enfrentamento às mazelas sofridas por crianças, 

adolescentes e suas famílias. 

Quando a família não cumpre o seu dever de proteger os direitos, ou ela mesma 

pratica qualquer tipo de violência contra suas crianças ou adolescentes, ela se torna passível 

de ação judicial. O Conselho Tutelar é o órgão encarregado de receber as denúncias de 

violação de direitos, maus tratos e violência e de tomar providencias para que as medidas 

protetivas sejam realizadas. 

 É importante que o conselheiro tutelar seja pessoa comunicativa, competente e com 

capacidade para mediar conflitos. 

 Cabe ao Governo Municipal fornecer meios para que os conselhos tutelares atuem de 

acordo com a lei. Não basta somente existir, é necessário que seja eficiente, eficaz e 

receptivo às demandas da comunidade. 

  

2.7.2 O papel da Justiça da Infância e Juventude  

 

Como vimos no capítulo anterior, o Juiz da Infância e Juventude, antes do ECA, era 

conhecido por Juiz de Menores, seu poder era ilimitado e suas ações não eram questionadas. 

 De acordo com o Art. 148 do ECA, 
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Art. 148. A Justiça da Infância e Juventude é competente para:  

I- conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração 

de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; 

II- conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; 

III- conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 

IV- conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; 

V- conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, 

aplicando as medidas cabíveis; 

VI- aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de 

proteção à criança ou adolescente; 

VII- conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas 

cabíveis. 

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 

98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:  

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;  

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da 

tutela ou guarda;  

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;  

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação 

ao exercício do poder familiar;  

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;  

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, 

ou de outros procedimentos judiciais ou extraconjugais em que haja interesses de 

crianças ou adolescente;  

g) conhecer de ações de alimentos;  

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de 

nascimento e óbito. 

 

 

          O Poder Judiciário tem um papel de suma importância na defesa do acesso aos direitos 

de crianças e adolescentes. Somente o Poder Judiciário pode tomar a decisão sobre o e 

acolhimento e somente o Juiz da Infância e Juventude pode colocar a criança ou adolescente 

em família substituta, através de guarda, tutela ou adoção. 

 O artigo 95 do ECA prevê a competência do Juiz da Infância e Juventude no sentido 

de fiscalizar as entidades de atendimento a crianças e adolescentes. Entretanto, essa 

fiscalização não se resume à observar as instalações. Há que se observar se o atendimento 

está sendo realizado no sentido de buscar a reintegração da criança ou adolescente ao 

convívio familiar e comunitário. Este atendimento precisa ser realizado por uma equipe 

multidisciplinar, inclusive com profissionais da Justiça da Infância e Juventude, além de 

psicólogos e assistentes sociais. 

 

2.7.3 O papel do Ministério Público 

 

 De acordo com o Art. 127 da CF de 88 o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
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regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tem papel importan-

te na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses difusos coletivos. 

Foi após a CF de 88 que o Ministério Público ganhou destaque e se fortaleceu. Junto 

com a Justiça da Infância e Juventude e com o Conselho Tutelar integra o Sistema de Garan-

tia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atualmente é responsável por várias ações que 

antes do ECA era de competência do Juizado de Menores. 

Em relação às demandas que envolvem crianças e adolescentes, cabe ao Ministério 

Público iniciar a apuração do ato infracional cometido pelo adolescente e é responsável pelo 

acionamento da Justiça sempre que uma criança ou adolescente tiver seus direitos violados. 

O Ministério Público pode cobrar do governo a implementação de políticas públicas 

destinadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, inspecionar e fiscalizar entidades 

de acolhimento e ainda regular a aplicação de recursos do Fundo dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes. 

O Ministério Público exerce um importante papel na sociedade, uma vez que atua em 

defesa dos direitos e também da responsabilização de infratores. 

 

Capítulo 3 – A entrevista de campo: O Conselho Tutelar na proteção da criança e do 

adolescente 

Entrevista com a Conselheira Tutelar Ingrid Pereira da Silva Aprígio Fernandes do 

Conselho Tutelar II
2
 de Macaé 

  

Como vimos no capítulo anterior, o Conselho Tutelar é um órgão que atua na defesa 

dos direitos de crianças e adolescentes. Neste capítulo, veremos algumas situações 

vivenciadas pelos conselhos tutelares de Macaé. 

 As questões desta entrevista encontram-se como anexo deste trabalho, a partir de um 

roteiro. 

 Segundo a entrevistada, os principais motivos de acolhimento institucional no 

município de Macaé são ausência dos pais ou responsável legal, “ou ainda de uma pessoa que 

possua vínculo com a criança ou adolescente,” negligência total, uso de drogas por parte dos 

pais, situação de risco por conduta da própria criança ou adolescente, crianças que estão 

disponíveis para adoção, violência intrafamiliar grave, mas, nesse caso, conforme a 

                                                           
2
 O Conselho II orienta famílias da Fronteira, Barra de Macaé, Aeroporto, Vila Badejo, Jardim Carioca, Ajuda, 

Jardim Franco, Lagomar, Engenho da Praia, São José do Barreto e outras. 
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conselheira, “o acolhimento se dá para que se possa melhor avaliar o caso”. Por violência 

intrafamiliar, entende-se:  

Toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica 

ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família. Pode 

acontecer dentro ou fora de casa, mas tem como característica ser praticada por 

algum membro da família, incluindo aqueles que passam a assumir funções 

parentais. (ROCHA, ARPINI, SAVAGNAGO, 2015, apud, BRASIL, 2001, 

IPPOLITO, 2003). 

 

 Sabemos que a família é a principal fonte de cuidados e de proteção às crianças e 

adolescentes, mas, devido a diversos fatores, muitas famílias encontram dificuldade para 

desempenhar seu papel de cuidar, proteger e apoiar suas crianças e adolescentes, e esse fator 

pode ocasionar o acolhimento institucional. Assim acontece a violência intrafamiliar. 

 A violência contra criança e adolescente não é algo novo, entretanto, a partir do ECA, 

a sociedade encara o problema de outra maneira. Em seu Art. 5°, o ECA preconiza que 

nenhuma criança ou adolescente deve sofrer negligência, violência, crueldade, discriminação 

ou outra qualquer forma de violação de seus direitos. 

 Sobre a possibilidade da criança ou adolescente que retornou ao convívio familiar, 

precisar ser acolhida novamente e pelo mesmo motivo, a conselheira informou que “sim, 

existe essa possibilidade e inclusive já aconteceu aqui em Macaé.”  Conforme relato da 

conselheira: 

“A adolescente C. M. que estava grávida foi acolhida por causa de maus tratos 

infligidos pela mãe. Ficou um tempo no abrigo e após o nascimento do bebê 

retornou para a casa da mãe. Passado algum tempo, recomeçaram as agressões. 

Dessa vez foram acolhidas a adolescente e o bebê.” (Conselheira do CT 2) 

 

3.1 O estigma das “famílias pobres” 

 

 Apesar do que diz o artigo 23 do ECA, que a falta de recursos materiais não constitui 

motivo para a retirada da criança ou adolescente do seio de sua família e  

“Apesar da rede de proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça da 

Infância e Juventude buscarem medidas para possibilitar a subsistência, através da 

inserção dessas famílias em programas da Secretaria de Ação Social, ainda 

acontece alguns poucos casos de institucionalização de crianças e adolescentes 

nesta situação, no município de Macaé.” (Conselheira do CT 2)  

 Segundo Rizzini, 

Há muito a se aprender sobre as famílias que sobrevivem com poucos recursos e 

enorme dificuldade para atender às necessidades básicas de seus filhos. O que se 

deseja ressaltar aqui é o equívoco na compreensão do problema, cuja origem ficou, 

não por acaso, reduzida à incapacidade da família. Na atualidade, ressaltam-se as 
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competências da família, mas, na prática, com frequência, cobra-se dos pais que 

deem conta de criar seus filhos, mesmo que faltem políticas públicas que assegurem 

as condições mínimas de vida digna: emprego, renda, segurança e apoio para 

aqueles que necessitem. (RIZZINI, 2007, p. 18). 

 

 A autora diz que a necessidade de recursos materiais das famílias atinge 

principalmente as crianças e as famílias são responsabilizadas por não conseguirem exercer as 

funções que lhes compete. Dessa forma, é preciso entender que a situação de pobreza seja 

desvinculada da prática de abandono. Pobreza não é sinônimo de ruptura dos laços afetivos. 

 Muitas famílias de crianças acolhidas acreditam que a institucionalização seja o 

caminho mais viável para que seus filhos tenham suas necessidades materiais satisfeitas. E 

isso, para elas, não é desamor nem abandono, muitas delas acham que é justamente o 

contrário. É por amor, por não querer ver seus filhos passando necessidades que as famílias 

justificam o acolhimento.  

 Segundo a conselheira, as crianças e adolescentes abrigados provem de famílias em 

situação de extrema vulnerabilidade social e com graves violações de direitos. Em vez das 

autoridades criarem políticas públicas que permitam às famílias de baixa renda permanecerem 

com seus filhos, “o que vemos acontecer, com frequência, é a retirada dessas crianças de 

suas famílias. Este fato acarreta uma fragilização emocional de todos os membros da 

família.” 

 A conselheira acredita “que a Nova Lei de Adoção, Lei nº 12.010/2009, possibilitou 

um melhor enfrentamento à institucionalização de crianças e adolescentes encaminhados 

para adoção.” 

 A conselheira diz que além do acompanhamento da equipe técnica e das audiências 

concentradas, realizadas no próprio abrigo, através do Juizado de Crianças e Adolescentes, 

“não visualiza nenhuma alternativa que faça com que as crianças criem vínculos com seus 

familiares.” Talvez se realizassem visitas domiciliares ou as crianças e adolescentes 

institucionalizadas participassem de um programa de acompanhamento interno, “houvesse 

uma chance de se estreitarem esses laços”, mas o que a conselheira vislumbra “é a 

precariedade do acompanhamento realizado com os institucionalizados e suas famílias.” 

 O acolhimento não isenta a família de assistirem afetivamente seus filhos e durante a 

permanência da criança e do adolescente na instituição deveriam ser prestado atendimento 

individual a essa família esclarecendo a importância de se cultivarem esses vínculos afetivos. 

 Na visão da conselheira,  

“Não existe hoje no município, políticas sociais que sejam capazes de enfrentar a 

questão da institucionalização. Na verdade, o governo atual se encontra na 
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contramão desta questão, pois ao invés de criar políticas públicas focalizadas na 

criança e adolescente está precarizando os serviços existentes, como por exemplo, o 

Centro de Referência do Adolescente – CRA, o qual, além de fazer o 

acompanhamento de saúde, física e emocional, também fazia o acompanhamento de 

adolescentes que se encontravam cumprindo medidas socioeducativas através de 

grupos de discussão, roda de conversa e outros projetos de intervenção dos 

assistentes sociais e psicólogos.” (Conselheira do CT 2) 

 Atualmente, este órgão não tem condições de oferecer todas as atividades, pois foi 

fragmentado para dois lugares diferentes, cada um em uma extremidade do município e 

funcionando muito precariamente, contando somente com a força de vontade e 

comprometimento dos funcionários que lá atuam, que abraçam a causa com determinação. No 

município deveria existir uma casa de passagem que pudesse abrigar crianças e adolescentes 

que precisam ser afastados da família por um curto período, enquanto a equipe 

multidisciplinar avalia que tipo de intervenção seria mais eficaz. 

 

3.2 Ausência de políticas públicas às famílias em situação de conflitos e precarização do 

atendimento do Conselho Tutelar 

 Em relação aos conflitos familiares, a visão do Conselho Tutelar é causada pela 

ausência de políticas públicas que proporcionem à criança e ao adolescente uma visão de 

futuro, falta de incentivo à educação e profissionalização desses indivíduos, programas, que 

além de exigir que crianças e adolescentes frequentem as salas de aula, proporcione a 

oportunidade de um estágio remunerado para que essas crianças e adolescentes não fiquem 

ociosos e desta forma acabem enveredando por caminhos errados. O conselho tutelar foi 

acionado para intervir na situação de um adolescente trabalhando numa pizzaria até muito 

tarde. Conforme o relato da conselheira: 

“O adolescente B. P. trabalhava numa pizzaria para ajudar em casa. Trabalhava à 

noite, justamente para poder frequentar a escola durante o dia. Ficava no trabalho 

até que a pizzaria fosse fechada, altas horas.” (Conselheira do CT 2) 

 Segundo fala da conselheira “Se ele deixa o emprego, fica em casa ocioso e neste 

caso, vai pra rua e daí para enveredar pelo caminho “mais fácil é um pulo.” Sabemos que 

criança e adolescente são protegidos pela lei e o máximo que acontece quando são pegos em 

atividades suspeitas e cumprirem medidas socioeducativas, então, os adultos se aproveitam 

desse fator e os usam para atividades ilícitas. “Crianças e adolescentes precisam estar na 

escola e serem preparados para uma vida digna. Mas não temos políticas públicas que 

viabilizem esse direito.”  



62 
 

 De acordo com a conselheira, “a política de adoção no Brasil funciona de forma 

muito contraditória.” Existem muitas crianças e adolescentes a espera de serem adotados 

como existem muitas pessoas querendo adotar. Mas, geralmente, as crianças e adolescentes 

que estão postas para adoção não possuem o perfil que as pessoas que querem adotar desejam. 

É necessário que exista um trabalho de conscientização sobre o fato de que, enquanto os 

candidatos a adotantes preferem recém-nascidos muitas crianças e adolescentes acabam 

ficando nos abrigos, em alguns casos, até completarem a maioridade, como é o caso de um 

grupo de irmãos aqui do município de Macaé.” 

“Houve um caso de abrigamento de cinco irmãos adolescentes órfãos que não 

conseguiram ser inseridos em família substituta. Quando o mais velho atingiu a 

maioridade, a instituição de abrigo conseguiu, junto com outros órgãos, um 

apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Desse modo, à medida que vão 

atingindo a maioridade, vão deixando o abrigo e passam a morar com o irmão. Foi 

essa a maneira que encontraram para não separá-los em definitivo.” (Conselheira 

do CT 2) 

 Neste caso, procurou-se uma maneira de seguir o que a legislação prevê no Art. 28, § 

4º da Nova Lei da Adoção. 

 Em 2013, conforme reportagem do portal G1, uma conselheira tutelar foi afastada do 

cargo por ter denunciado, em rede social os problemas enfrentados pela instituição que acolhe 

crianças e adolescentes o município de Macaé. 

 De acordo com a reportagem, membros do Conselho Tutelar do município 

encaminharam ao Ministério Público Estadual, uma denúncia relatando que “estariam 

sofrendo coação moral, perseguição pessoal e apontam possíveis irregularidades na gestão 

de recursos públicos. Diante disto, os conselheiros temem represálias e aguardam uma 

solução para o caso.” (Globo.com).  

 Em agosto de 2016, de acordo com reportagem do Portal G1, funcionários do 

Conselho Tutelar fizeram protesto pedindo melhores condições de trabalho. De acordo com a 

conselheira, vários são os fatores que precarizam o atendimento do conselho tutelar aos seus 

assistidos. Falta capacitação dos funcionários que compões a rede de proteção, como 

Ministério Público, Judiciário, Polícia e Conselho Tutelar para que possam atuar em conjunto 

e resolver de comum acordo qual a melhor intervenção a ser aplicada em cada caso. Estes 

órgãos precisam ter a consciência de que são parceiros e não existe hierarquia. Falta de 

programas e serviços de políticas públicas para inserir os assistidos, tanto crianças e 

adolescentes quanto a família, programa de redução de danos para aqueles que são usuários de 
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álcool e outras drogas. Infraestrutura precária, falta de profissionais suficientes para atender a 

demanda.  

“O conselho tutelar é um órgão que trabalha 24 horas e para que seu trabalho seja 

efetivo, o conselheiro precisa de um telefone que possa fazer ligação (tem um 

celular que só recebe chamada, se o conselheiro precisar fazer alguma ligação tem 

que usar o próprio telefone), redução de combustível para os carros, pneus carecas. 

São tantas as necessidades que os profissionais muitas vezes sentem que eles 

próprios estão cometendo violação de direitos ao invés de garanti-los.” 

 Atualmente, com a exoneração dos contratos, vários contratados que exerciam a 

função de orientador social no abrigo municipal foram atingidos, deixando a instituição sem 

ninguém para exercer essa atividade. O abrigo municipal tem contado com a boa vontade de 

voluntários, de outras secretarias e da comunidade para trabalhar com as crianças e 

adolescentes. 

 A conselheira informou que, “de acordo com relatório do Centro Municipal de Apoio 

à Infância e Adolescência – CEMAIA, houve a manutenção de 8 acolhimentos, a evasão de 4 

adolescentes e 1 recambiamento.” O recambiamento se dá quando a criança ou adolescente 

não possui família no município onde se encontra abrigada e, nesse caso é enviada ao 

município onde a família reside. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A institucionalização de crianças e adolescentes é algo fundamentado historicamente. 

Passou pela Roda dos Expostos, pelo Serviço de Assistência ao Menor – SAM, e a criação da 

FUNABEM e da FEBEM. 

 Ao analisarmos o contexto sócio histórico das políticas de atendimento às crianças e 

adolescentes no Brasil, vimos alguns dos principais aspectos históricos deste processo, que 

resultaram na elaboração da atual política de proteção integral à criança e ao adolescente, 

preconizada pelo ECA. 

 Vimos que desde a colonização até os dias atuais, a situação de pobreza é um dos 

principais motivos da institucionalização de crianças e adolescentes no país. Vimos, também, 

que poucas políticas foram criadas para a proteção desse público. Conforme Rizzini e Pilotti 

(2009) o “problema da infância” sempre foi associado a pobreza das famílias e deve ser 

enfrentado com distribuição de renda, educação e saúde.  
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 Sabemos que muitas famílias tiveram seus direitos negados através da história pelo 

fato da ausência de políticas públicas que atenderiam a estas famílias. Sendo assim, elas não 

têm condições de cumprir com o papel que se espera delas. Ainda hoje vemos discriminação 

em relação à família pobre, persistindo o pensamento de que crianças ou adolescentes devem 

ser afastados da família em situação de carência material, que famílias pobres não têm 

condições de criar e educar seus filhos, e que no acolhimento essas crianças e adolescentes 

terão seu futuro garantido. Todas as formas de atendimento eram voltadas para o controle e 

subserviência da população infanto-juvenil, com o objetivo de manter a paz na sociedade. 

 Estudamos sobre a criação do primeiro Código de Menores, em 1927, conhecido como 

Código Mello Matos, a primeira legislação voltada à infância e à adolescência. Nesta época, 

as crianças em situação de vulnerabilidade social eram classificadas como abandonadas ou 

delinquentes. Cinquenta e dois anos depois, em 1979, o primeiro código foi reformulado, mas 

manteve o mesmo princípio de repressão, classificando crianças e adolescentes como menores 

em situação irregular. 

 Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, conhecida como Constituição 

Cidadã, que definiu a garantia dos direitos fundamentais e a proteção integral a crianças e 

adolescentes. Fruto de lutas e movimentos sociais, em 1990, foi promulgado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, direcionado à efetivação dos direitos da criança e do adolescente, 

classificando-os como sujeitos de direitos, pessoas em desenvolvimento, que devem ter a 

proteção do Estado e da sociedade. 

 A diferença entre o Direito do Menor e o Direito da Criança e do Adolescente, é que o 

primeiro tinha como objetivo a disciplina e não visava a atividade comunitária. O segundo 

tem como objetivo regular as relações entre família, sociedade e Estado. 

 Estudamos sobre as modificações ocorridas no ECA através da Lei nº 12.010/2009, 

conhecida como a Nova Lei da Adoção, que traz como ponto principal, o direito à 

convivência familiar e comunitária, visando o retorno à família de origem, exceto em casos 

que não tenham essa possibilidade e somente após terem se esgotados todos os esforços no 

sentido de promover o retorno. A Nova Lei da Adoção faz alteração no período de 

permanência na instituição de acolhimento, limitando este tempo a dois anos com revisão a 

cada seis meses. A criança ou adolescente poderá emitir sua opinião a uma equipe 

especializada e, no caso de ser maior de doze anos, deverá ser ouvida em audiência. Existe 

uma preocupação em não separar irmãos, procurando manter os vínculos fraternais. 

 O ponto alto da Nova Lei da Adoção é que após a sua promulgação houve uma 

diminuição no número de acolhimentos. Conforme a Nova Lei da Adoção, se a criança ou o 
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adolescente já se encontra sob tutela ou guarda legal do adotante, o estágio de convivência 

não precisa ser cumprido. O adotante poderá registrar o adotado no cartório de registro civil 

da cidade onde reside para que não haja constrangimentos futuros. O adotado pode, mediante 

orientação e assistência jurídica e psicológica, acessar o processo de adoção.  

 A Nova Lei da Adoção criou o Cadastro Nacional de Adoção, um instrumento 

utilizado para armazenar dados dos candidatos à adoção e dos candidatos à adotantes. Através 

deste instrumento tem a finalidade de evitar a adoção pronta, isto é, que o candidato à 

adotante compareça com a criança, escolhida previamente, diante do juiz. Evita também que 

mães desesperadas ou despreparadas abandonem seus filhos em locais inadequados e que 

pessoas mal intencionadas fiquem com essas crianças.  

 Antes do ECA a criança ou adolescente permanecia institucionalizado por tempo 

indefinido. A partir do ECA, o acolhimento institucional passou a ter caráter provisório e 

excepcional. Antes de se proceder ao acolhimento todos os meios são empregados para que a 

criança ou o adolescente seja colocado em família extensa ou substituta, sob a forma de 

guarda, tutela ou adoção. Neste processo é importante que sejam levados em consideração o 

grau de parentesco e a preservação dos laços afetivos. 

Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança 

e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária são duas as modalidades de 

acolhimento: Acolhimento Institucional e o Acolhimento Familiar.  O acolhimento 

familiar é feito por famílias já constituídas, que são preparadas e acompanhadas por um 

programa específico. O acolhimento institucional se dá em uma instituição planejada para 

isso, podendo ser uma casa de passagem, um abrigo institucional, uma casa lar ou uma 

república.  Essa modalidade de abrigo está prevista no artigo 101, inciso VII do ECA e 

pode ser desenvolvida por instituições governamentais ou não governamentais.  

Tanto o acolhimento familiar como o institucional, seguem regras e são realizados 

a partir de um projeto altamente profissional, garantindo respostas para situações de alta 

complexidade, necessidades especiais e emergenciais, com garantia dos direitos 

atendidos. 

Hoje, o acolhimento familiar é uma das medidas de proteção à criança e adolescente 

em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, prevista no Art. 98 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. Quando uma criança ou adolescente está em 

situação de ameaça ou violação de direitos é realizado, por uma equipe multidisciplinar de 

instituição pública, um estudo social e depois de uma análise técnica do caso caberá à 

autoridade competente determinar a medida de acolhimento familiar prevista no Art. 101, 
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inciso VIII do ECA. As famílias acolhedoras são previamente selecionadas e capacitadas para 

que a criança ou adolescente receba afeto e apoio material, moral e educacional até que tenha 

condições de voltar para sua família de origem. 

O acolhimento institucional é definido como atendimento institucional a crianças 

e adolescentes que tiveram seus direitos violados e que necessitam ser afastados, 

temporariamente, do convívio familiar. O termo acolhimento institucional substitui o 

termo abrigamento e é uma medida excepcional e provisória, por ser utilizada como 

forma de transição, uma vez que visa a reintegração familiar. Assim como no 

acolhimento familiar, o acolhimento institucional e o tempo que durará este acolhimento 

é determinado pela Justiça. 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e dos 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária dispõe sobre os arranjos familiares 

que devem ser acatados e reconhecidos quanto ao potencial da proteção e socialização 

das crianças e adolescentes. Faz referência quanto à vulnerabilidade social de muitas 

famílias, que ocorre muitas vezes pela exclusão social e cultural. Deste modo, é 

necessário que o Estado e a sociedade apoiem estas famílias para que sejam capazes de 

cumprir com suas responsabilidades, como já foi dito anteriormente.  

 A partir do século XXI o conceito de família sofreu modificações.  As famílias já 

não são formadas exclusivamente por pai, mãe e filhos nascidos dentro da instituição 

chamada casamento. Atualmente nos deparamos com vários novos arranjos familiares, 

como as famílias recasadas, famílias homo afetivas, famílias extensas e as  famílias que 

vivenciaram os divórcios dos pais.  

Por outro lado, os laços consanguíneos não garantem mais os laços afetivos entre 

pais e filhos. Quando as separações acontecem, muitos pais preferem não continuar 

mantendo uma relação com seus filhos e vice versa e há ainda aqueles que nunca 

participaram da criação dos filhos ou se mantém ausentes por diversos outros fatores. 

Diante disso, a mãe e os filhos tendem a deslocar a figura de autoridade delegada ao 

homem a outros homens que compõe a rede familiar. Os arranjos familiares se 

transformaram, contudo independentemente da ruptura ou fragilidade dos laços afetivos, 

os pais tem o direito e o dever de cuidar e manter uma relação de afeto com seus filhos a 

fim de lhes garantir um desenvolvimento saudável. Diante do exposto acima, pode-se 

dizer que não existe um modelo ideal de família na atualidade, nem podemos estabelecer 

papéis a serem exercidos nas diferentes configurações familiares.  



67 
 

O ECA prevê a atuação do Ministério Público, Justiça da Infância e Juventude e 

dos Conselhos Tutelares na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Cabe a esses 

órgãos a promoção e a fiscalização desses direitos e a intervenção junto às famílias 

quando ocorrem descumprimentos do poder familiar e a fiscalização das instituições de 

acolhimento. Estes três órgãos integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

De acordo com uma conselheira tutelar de Macaé, os principais motivos de 

acolhimento institucional no município são ausência dos pais ou responsável legal, 

ausência de família extensa, negligência total, uso de drogas por parte dos pais ou 

responsável, violência intrafamiliar, criança ou adolescente que coloca a própria vida em 

risco, criança disponível para adoção. 

Em Macaé, como em qualquer outro município, existe também, o acolhimento por 

situação de vulnerabilidade social e carência de recurso material, devido ao pensamento 

de que famílias pobres não têm condições de cuidar de seus filhos. E essa é a visão das 

próprias famílias, que acreditam que seu filho no abrigo poderá ter melhores condições 

de se desenvolver. Para elas, isso não é desamor ou abandono. É justamente o contrário.  

As audiências concentradas, no município de Macaé, são realizadas na própria 

instituição de acolhimento, mas, segundo a conselheira não existe nenhum trabalho de 

acompanhamento que possa fazer com que os vínculos familiares sejam estreitados.  

Na visão da conselheira o maior entrave encontrado pelo Conselho Tutelar para o 

exercício de suas atribuições é a ausência de políticas públicas que fossem capazes de 

fornecer subsídios para que essas famílias em situação de vulnerabilidade social pudesse 

se manter com um mínimo de dignidade. 

O Conselho Tutelar passa também por situações de precariedade, o que dificulta o 

trabalho dos conselheiros. “São tantas as necessidades que os profissionais muitas vezes 

sentem que eles próprios estão cometendo violação de direitos ao invés de garanti -los.” 

O abrigo municipal também tem enfrentado algumas dificuldades nos cuidados  

com as crianças e adolescentes que se encontram institucionalizados, desde que vários 

orientadores sociais foram exonerados. 
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ANEXOS 

Anexo1 
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Anexo 2 

Entrevista com o Conselho Tutelar de Macaé 

1. Quais os motivos dos casos de acolhimento no seu conselho? 

2. Qual a situação do município hoje, em números, de atendimento a crianças e adolescen-

tes em situação de acolhimento? 

3. Qual é o modelo de família predominante das crianças em situação de acolhimento? 

4. Qual a porcentagem de crianças retorna à sua família de origem? 

5. Existe a possibilidade das crianças que retornaram à sua família de origem precisar ser 

acolhida novamente e pelo mesmo motivo? Qual o procedimento do Conselho nessa 

situação? 

6. Existem ainda hoje muitos casos de acolhimento institucional devido à condição eco-

nômica da família, apesar do Art. 23 do ECA dizer que a falta de recursos materiais 

não constituir motivo para a retirada da criança ou adolescente de sua família? Porque 

você acha que isso acontece? 

7. Você acredita que a Nova Lei de adoção de 2009 possibilitou um melhor enfrentamen-

to à institucionalização de crianças e adolescentes? 

8. Quais são as alternativas que hoje os abrigos estão encontrando para que a criança e o 

adolescente criem laços familiares? 

9. Qual a política do município hoje para enfrentar a questão da institucionalização? 

10. Qual a visão do Conselho Tutelar em relação aos conflitos familiares encontrados? 

11. Qual a sua visão sobre a política de adoção hoje no Brasil? 


