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RESUMO 
 

Nesse trabalho iremos abordar a importância do Direito a convivência familiar e 
comunitária das crianças e dos adolescentes acolhidos na unidade de acolhimento 
Portal da Infância no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Direito esse 
fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988. Esta reconhece que a 
família é o lugar essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
sujeitos de direitos. Simultaneamente, analisaremos o atendimento ofertado as 
crianças e aos adolescentes acolhidos, até o Estatuto da criança e do Adolescente- 
ECA. Discutiremos os avanços e os limites, apresentando o papel exercido pelo 
serviço social na unidade de acolhimento, apontando as estratégias da intervenção 
na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária. Foi 
realizada entrevista com a assistente social do acolhimento para adquirir 
informações sobre a dinâmica do trabalho e atividades exercidas para garantia 
desse direito. 
 
Palavras-chave: Crianças-Adolescentes. Convivência Família. Acolhimento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

In this paper we will address the importance of the right to family and community life 
of children and adolescents welcomed in the Childhood Portal reception unit in 
Campos dos Goytacazes / RJ. This fundamental right guaranteed by the Federal 
Constitution of 1988. This recognizes that the family is the essential place for the 
development of children and adolescents, subjects of rights. Simultaneously, we will 
analyze the care offered to the children and adolescents welcomed, up to the Child 
and Adolescent Statute - ECA. We will discuss the advances and the limits, 
presenting the role played by the social service in the care unit, pointing out the 
intervention strategies from the perspective of guaranteeing the right to family and 
community life. An interview was conducted with the host social worker to acquire 
information about the work dynamics and activities performed to guarantee this right. 
 
Keywords: Children-Adolescents; Family living; Welcome 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho monográfico intitulado “O direito à convivência familiar e 

comunitária na unidade de acolhimento portal da infância em Campos dos 

Goytacazes: um olhar do serviço social”, trata-se de um trabalho final de curso 

elaborado como exigência final para obtenção do título de bacharelado em Serviço 

Social. 

O interesse pelo tema surgiu mediante a experiência do campo de estágio, 

ocorrido na Unidade de Acolhimento Portal da Infância, no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. Atuando como estagiária, no ano de 2018, surgiu o interesse de 

analisar as estratégias que o Serviço Social desenvolve no sentido da defesa do 

direito a convivência familiar e comunitário das crianças e dos adolescentes 

acolhidos. 

Durante a exposição do trabalho monográfico iremos abordar no primeiro 

capítulo os fundamentos históricos, destacando como crianças e adolescentes eram 

atendidos até o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, enfatizando que não 

era reconhecida a importância de permanecerem em suas famílias. Discutiremos os 

avanços e limites do ECA, apontando os progressos que o estatuto produz e os 

obstáculos referente à sua efetivação. 

No segundo capítulo iremos resgatar o significado sócio-histórico da 

profissão, os fundamentos do processo de trabalho do Serviço Social, no campo 

mais genérico das determinações, e os desafios específicos da atuação com 

crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. O processo de trabalho de 

assistentes sociais com crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. 

No terceiro capítulo faremos uma leitura do papel desempenhado pelo 

Serviço Social na instituição de acolhimento Portal da Infância, caracterizando o 

processo de trabalho, os instrumentos, técnicas e o trabalho aplicado e efetivado 

pela rede de atendimento, apontando quais são as estratégias da intervenção na 

perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária 

Dentro deste contexto o presente trabalho tem como objetivo contribuir com 

profissionais, pesquisadores e estudantes da área para uma maior compreensão ao 
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que diz respeito ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária. A pesquisa irá 

contribuir para os acadêmicos e profissionais que atuam nas Unidades de 

Acolhimento, possibilitando maior interlocução com a problemática apresentada. 
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1    A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA COMO DIREITO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 

A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental de crianças e 

adolescentes garantido pela Constituição Federal de 1988 (C.F. -88), no Artigo 227, 

e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seu artigo 19, o ECA 

estabelece que “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio 

de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. 

Sobre a importância da família para o ser criança e o adolescente, Sousa (2012) 

ressalta: 

A primeira vivência do ser humano acontece em família, independente 
de sua vontade ou da constituição desta. É a família que lhe dá nome 
e sobrenome, que determina sua estratificação social, que lhe 
concede o biótipo especifico de sua raça, e que o faz sentir, ou não, 
membro aceito pela mesma. Portanto, a família é o primeiro espaço 
para a formação psíquica, moral, social e espiritual da criança. 
(SOUSA, 2012, p. 5) 
 

Conforme mencionado por Sousa (2012), a família cumpre a função de 

inserção deste indivíduo na sociedade no sentido de introduzir-lhe as normas 

sociais, apresentando ao sujeito que nasce os valores e regras socialmente 

legitimadas necessárias para a sua integração social. Sendo assim, a família 

desempenha a função da reprodução dos costumes, dos hábitos e da cultura de um 

determinado lugar, em certo tempo histórico e em certas condições objetivas. 

No entanto, a centralidade da família no campo das legislações sociais que 

versam sobre a infância e a adolescência no país esconde uma face perversa da 

relação entre Estado e Sociedade civil, através das políticas públicas, que reside no 

movimento de responsabilização e culpabilização da família na promoção da 

proteção social, o qual é um resquício das legislações anteriores e que foi atualizada 

sob o contexto do avanço da doutrina neoliberal no Brasil, desde a década de 1990.
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1.1 Fundamentos históricos 

Sobre a história das políticas sociais para as crianças no Brasil, RIZZINI 

(2004) afirma que o país possui uma longa tradição de crianças e jovens em 

instituições asilares. Até meados do século XIX, a situação do menor era tratada de 

forma caritativa. No Império, essa forma de assistência passa a ser objeto de 

controle do Estado. Assim, foram instituídas a Roda dos Expostos. A Roda dos 

Expostos ou Roda dos Enjeitados foi uma das instituições brasileira que por mais 

tempo se manteve atuante. 

De acordo com Cabral (2008), a roda dos expostos consistia em um artefato 

utilizado para abandonar recém-nascidos. O mecanismo de madeira ficava fixado ao 

muro ou janela do hospital no qual era depositada a criança, sendo que ao girar o 

artefato a criança era conduzida para dentro das dependências do mesmo, sem que 

a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada. No Brasil, as primeiras 

Santas Casas de Misericórdia da América Portuguesa que receberem a roda dos 

expostos foram as de Salvador (1726) e a do Rio de Janeiro (1738).  

No período imperial se tornou evidente a preocupação relativa à educação, 

saúde e assistência das crianças. Aos poucos era reconhecida a infância como uma 

etapa específica do desenvolvimento, porém, tal fato não significou a valorização 

imediata da criança como um ser importante na sociedade. Existia uma diferença de 

classe, onde as crianças da elite eram privilegiadas e tinham o reconhecimento de 

sua identidade própria, e os demais eram estigmatizados. 

Com isso, durante o Império as crianças e os adolescentes não eram 

considerados sujeitos de direito, sendo ignorados e, a depender da classe social a 

qual pertenciam, explorados por meio do trabalho. 

Neste contexto era possível visualizar uma história de internações de 

crianças que eram oriundas das camadas sociais mais empobrecidas, o que 

caracterizavam como delinqüentes. 

Cabral (2008) aponta que: 
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Uma história de internações para crianças e jovens provenientes das 
classes sociais mais baixas, caracterizadas como abandonadas e 
delinqüentes pelo saber filantrópico privado e governamental – 
elaborado, entre outros, por médicos, juízes, promotores, advogados, 
padres, pastores, (período em que as profissões começam a se 
especializar), - deve ser anotada como parte da história da caridade 
com os pobres e a intenção de integrá-los à vida normalizada.  
(CABRAL, 2008, p. 29) 
 

A autora ainda salienta que: 

No século XIX, a alternativa para as crianças pobres não seria a 
educação, mas a sua transformação em cidadãos úteis e produtivos 
nas lavouras, enquanto os filhos de uma pequena elite eram 
ensinados por professores particulares. Inúmeras vertentes teóricas 
têm conduzido seu foco de análise à criança demonstrando que 
existe uma grande distância entre o mundo infantil descrito pelas 
autoridades, e aquele no qual está inserido. O mundo que a criança 
vive é diverso do mundo no qual a “criança deveria ser” ou “ter”. 
(CABRAL, 2008, p. 29)  
 

Com a proclamação de república e a abolição da escravidão essas crianças 

circulavam pela cidade em busca de comida, casa, etc. Estas eram consideradas 

baderneiras e fora do padrão da sociedade. A presença da pobreza incomodava a 

classe alta pois essas crianças representavam risco à sociedade. Assim, como uma 

forma de solucionar esse “problema”, foi aprovado o decreto de n° 847 de 11 de 

outubro de 1890 que promulga o Código Penal que inseriu a criança num âmbito 

criminal e reduzia sua condição para marginal. Tinha-se um forte ideal de que 

precisava corrigir a conduta dessas crianças para que se tornassem adultos 

honestos. 

Na década de 20, o Estado, em busca dos interesses econômicos e políticos 

da burguesia, passou a criar maneiras de controlar as crianças e os adolescentes 

que perambulavam nas periferias e nos centros urbanos. 

No ano de 1927 foi promulgado o Código de Menores, que proibiu o sistema 

das Rodas e determinava, em seu artigo 15: “A admissão dos expostos a assistência 

se fará por consignação direta, excluindo o sistema das rodas”.  



16 
 

Faleiros (1995) aponta que essa determinação do Código de Menores 

estabeleceu a proteção legal dos menores abandonados que passaram a ser alvo 

das políticas do Estado. 

Já em 12 de outubro 1927 foi aprovado o decreto n° 17943-A, o Código de 

Menores, que surgiu para resolver os incômodos que os considerados delinqüentes 

causavam. Este Código institucionalizou o dever do Estado em assistir os menores 

que, em estado de carência de suas famílias, tornavam-se dependentes da ajuda ou 

mesmo da proteção pública, para terem condições de se desenvolver. Não eram 

todas as crianças que estavam submetidas ao Código, apenas aquelas que 

pudessem ser consideradas marginais. 

Essa legislação era corretiva: fazia-se necessário educar, disciplinar, física, 

moral e civicamente as crianças oriundas de famílias desajustadas ou da orfandade. 

O Código tinha o caráter discriminatório e associava pobreza à delinqüência, 

encobrindo as causas reais das dificuldades enfrentadas pelo seu público e a grande 

desigualdade de renda. Tal discriminação e inferiorização das classes populares 

continha a idéia de que todos deveriam se enquadrar ao modelo ideal. 

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde, a partir da década de 

1930 o governo assumiu mais intensamente a responsabilidade em relação à 

infância e juventude. Vinculado a este Ministério criou-se em 1940, através do 

Decreto-Lei nº 2.024, o Departamento Nacional da Criança que tinha o objetivo de 

criar uma consciência social da maternidade, da infância e da adolescência. 

 Disposto no artigo 6º do Decreto, que estabelece suas competências: 

a) realizar inquéritos e estudos relativamente à situação, em que se 
encontra, em todo o país, o problema social da maternidade, da 
infância e da adolescência; b) divulgar todas as modalidades de 
conhecimentos destinados a orientar a opinião pública sobre o 
problema da proteção à maternidade, à infância e à adolescência, já 
para o objetivo da formação de uma viva consciência social da 
necessidade dessa proteção, já para o fim de dar aos que tenham, 
por qualquer forma, o mister de tratar da maternidade ou de cuidar 
da infância e da adolescência os convenientes ensinamentos desses 
assuntos; c) estimular e orientar a organização de estabelecimentos 
estaduais, municipais e particulares destinados à proteção à 
maternidade, à infância e à adolescência; d) promover a cooperação 
da União com os Estados, o Distrito Federal e o Território do Acre, 
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mediante a concessão do auxílio federal para a realização de 
serviços destinados à proteção à maternidade, à infância e à 
adolescência; e) promover a cooperação da União com as 
instituições de caráter privado, mediante a concessão da subvenção 
federal destinada à manutenção e ao desenvolvimento dos seus 
serviços de proteção à maternidade, à infância e à adolescência; f) 
fiscalizar, em todo o país, a realização das atividades que tenham 
por objetivo a proteção à maternidade, à infância e à adolescência. 
(BRASIL, 1940, s.p.) 
 

Em 1941, através do Decreto-Lei nº 3779, foi organizado o SAM (Serviço de 

Assistência a Menores), com a tarefa de prestar, em todo território nacional, amparo 

social aos menores desvalidos e infratores, isto é, tinha como meta centralizar a 

execução de uma política nacional de assistência. Desse modo, o SAM propunha ir 

além do caráter normativo do Código de Menores de 1927. O SAM continha alguns 

objetivos de natureza assistencial, quando enfatizava a importância de estudos e 

pesquisas, bem como o atendimento psicopedagógico às crianças e adolescentes 

carentes e com problemas de conduta, os quais eram denominados delinqüentes e 

desvalidos. 

No entanto, o SAM não conseguiu cumprir suas finalidades devido à sua 

estrutura sem autonomia e sem flexibilidade, e a métodos inadequados de 

atendimento que geraram revolta naqueles que deveriam ser amparados e 

orientados. 

Com isso, em 1º de dezembro de 1964 é criado a FUNABEM (Fundação 

Nacional do Bem Estar do Menor), pela Lei nº 4513, substituindo o SAM. A 

FUNABEM foi criada com o objetivo de formular e implementar a política nacional do 

bem-estar do menor, promover estudos sobre o problema da infância para 

elaboração de propostas e coordenar, fiscalizar e dar orientação às entidades 

assistenciais. (SIMÕES, 2008).  

Veio para dar resposta ao público que passou a exigir, por parte do Governo, 

alguma solução diante do descrédito que se tornou o SAM. A FUNABEM era voltada 

para uma parcela estigmatizada da sociedade, para os marginais. 

Nesse período os aparelhos do Estado não reconheciam as crianças e 

adolescentes na sua integralidade, como indivíduos com múltiplas necessidades, 
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restringindo a sua ação para a responsabilização das famílias pelo sustento material 

desses indivíduos. O Estado então criava instituições próximas de famílias para 

cuidar das crianças que, no caso, eram retiradas de suas famílias e colocadas a 

conviver com pessoas que não conheciam pelo bem da sociedade. O menor era 

considerado um problema que Estado tentava resolver, punindo e colocando a culpa 

na família considerada desestruturada, e retirando sua responsabilidade. 

A FUNABEM no final da década de 70 foi alvo de diversas críticas, fazendo 

com que o governo criasse a Comissão Nacional do Ano Internacional da Criança 

em 1978 que serviria de base para a declaração da Doutrina do Menor em Situação 

Irregular no Brasil. 

O Código de Menores aprovado em 1979 se alinhava aos moldes do antigo 

Código de Menores, no qual a criança era a protagonista de uma situação marcada 

pela violência, humilhação, estigmas e rótulos, reduzindo-a a objeto “vilão” da 

história. Uma criança ou adolescente que tivesse uma conduta desviante, mesmo 

que jamais tivesse cometido um delito, poderia ser privada de sua liberdade de ir e 

vir, e perder vínculos familiares e comunitários, pelo simples fato de estar em 

situação irregular. 

O período entre 1974 e 1980 foi marcado por mudanças pela ampliação do 

espaço político-organizacional relacionado a decisões governamentais no campo 

social, pelo redirecionamento das políticas sociais dando prioridade ao atendimento 

de segmentos de baixa renda e pela expansão das estruturas estatais. (PEREZ & 

PASSIONI, 2010). 

Portanto, por várias décadas, a quase exclusiva forma de abordar as 

questões da infância e da adolescência pelo Estado brasileiro esteve resumida à 

manutenção de instituições correcionais oferecidas aos pobres, de caráter punitivo 

para a família, e cuja existência era prevista por legislações e códigos 

conservadores. Durante todo esse período, a relação do Estado e das políticas 

públicas com as crianças e adolescentes de famílias pobres obedeceu a lógica 

inversa a da garantia da convivência familiar e comunitária. A institucionalização era 

acionada pelo Estado como principal e até única medida para lidar com a infância e 

adolescência pobres e das periferias dos centros urbanos. 
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Apenas com o processo de redemocratização, no final dos anos 80, é que 

essa situação começa a ser modificada. 

Perez & Passioni, (2010) apontam que com o fortalecimento dos movimentos 

sociais, o Brasil tenta superar o cenário autoritário do período ditatorial para a 

construção de práticas democráticas. A sociedade civil organizou-se contra a 

ditadura e em favor da liberdade e da democracia levando assim a 

redemocratização da sociedade e do Estado. Os movimentos sociais conseguiram 

mobilizar, na Assembléia Constituinte, a criação da Comissão Nacional da Criança 

Constituinte e a formação da Frente Parlamentar Suprapartidária pelos Direitos da 

Criança.  

A Constituição Federal de 1988 redefiniu a representação da criança na 

sociedade brasileira, reconhecendo-a como sujeito de direito e de proteção integral. 

Dois anos depois entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

formalizando o novo paradigma legal de proteção da infância e da juventude no país. 

 

1.2    Estatuto da Criança e do Adolescente: avanços e limites 

A Lei Federal n. 8.069/1990 conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) é uma importante conquista jurídica para os direitos das crianças 

e adolescentes no Brasil, o qual dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. 

A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em 

1990, foi possível obter um novo olhar sobre o tema da criança e do adolescente, os 

quais deixaram de ser considerados “qualquer sujeito” para se tornarem sujeitos de 

direitos, exercendo assim direitos e deveres fundamentais, sendo reconhecidos 

como pessoa em condição de desenvolvimento. De acordo com o Artigo 3° do ECA: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990, s.p.) 
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Assim, deve-se dar prioridade absoluta a garantia e efetivação dos direitos 

relativos a este segmento da população. 

Com a aprovação do ECA, o modelo dos antigos orfanatos passaram a ser 

substituídos pelos atuais acolhimentos. A grande diferença entre eles é que nos 

orfanatos as crianças eram mantidas indefinidamente ou até que se conseguisse 

uma família para adotá-las, já os acolhimentos tem como principal característica o 

caráter provisório e temporário, seguindo os princípios das Orientações Técnicas do 

Serviço de Acolhimento, Cardoso (2017). 

De acordo com dados do observatório do Terceiro Setor no Brasil (2018), 

existem cerca de 47 mil crianças vivendo em unidades de acolhimento. Contudo, 

segundo o ECA, esta situação só deve acontecer em caso de violação dos direitos 

daquela criança ou adolescente, e em caráter provisório. Deve-se priorizar que a 

criança permaneça em sua família de origem, diferentemente do que ocorria no 

passado, quando o recurso da institucionalização era acionado de maneira pouco 

zelosa com os possíveis traumas e conseqüências que produziam nos envolvidos: 

as crianças, adolescentes e suas famílias. 

O artigo 98 do ECA apresenta que as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente devem ser aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei forem 

violados. 

O artigo 101 preconiza que ao ser verificada qualquer das hipóteses previstas 

no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, conforme incisos VII, VIII, 

IX: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em 
programa de acolhimento familiar; IX - colocação em família 
substituta. § 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar 
são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, 
para colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade. (Ibid, 1990) 
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A  LEI Nº 13.509, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017 estabelece prazos de 

permanência das crianças e dos adolescentes nas instituições de acolhimento. Esta 

estabelece que toda criança ou adolescente inserido em programa de acolhimento 

deve ter sua situação reavaliada a cada 3 meses no máximo. É importante ressaltar 

que a permanência da criança e do adolescente em uma instituição de acolhimento, 

segundo o ECA, não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade. 

Como reforço à lógica do direito à convivência família e comunitária às 

crianças e aos adolescentes foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) e pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), em dezembro 2006, o Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária (PNCFC) que tem como objetivo a formulação e implementação de 

políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes de forma integrada e articulada com os demais programas de governo. 

O PNCFC apresenta de forma mais explícita a centralidade da família no 

processo de socialização dos indivíduos, sendo este o argumento que respalda a 

sua proposta de fortalecimento de políticas integradas às famílias. 

Desde o seu nascimento, a família é o principal núcleo de 
socialização da criança. Dada a sua situação de vulnerabilidade e 
imaturidade, seus primeiros anos de vida são marcados pela 
dependência do ambiente e daqueles que dela cuidam. A relação 
com seus pais, ou substitutos, é fundamental para sua constituição 
como sujeito, desenvolvimento afetivo e aquisições próprias a esta 
faixa etária. 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, têm conseqüências importantes sobre 
sua condição de saúde e desenvolvimento físico e psicológico. 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -(MDS), 2006, 
p.26) 
 

Contudo, apesar dos avanços no plano legal sobre as questões que 

resguardam a infância e a adolescência no país, o cotidiano da realização dos 

serviços destinados a esse público aponta para a existência de resquícios de uma 

intervenção assistencialista e autoritária no âmbito da família, que tende a trazer 

prejuízos à efetivação do direito à convivência de crianças e adolescentes. Nesse 
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sentido, destacamos a cultura da institucionalização como um obstáculo recorrente à 

efetivação do direito em tela, conforme demonstra a análise de Irene Rizzini (2004). 

O Estado não é responsável apenas por criar instituições para proteger as 

crianças e os adolescentes cujos direitos foram desrespeitados. A prevenção de 

situações que resultem em perda de direitos também é de competência do Estado 

que, como prevê o PNCFC, deve atuar de forma conjunta e integrada para garantir 

às famílias condições de cuidar de suas crianças e adolescentes. 

O Estado, na medida em que recua na promoção das políticas sociais 

garantidoras da proteção social, contribui para o agravamento das expressões da 

questão social determinantes para os processos de violência, negligência, abandono 

e outras formas de desproteção que atingem não só a criança e o adolescente, mas 

também a sua família. Tal fenômeno é determinado pelo avanço do neoliberalismo 

nos países da periferia do capital a partir dos anos 1990. Conforme Silva (2017) 

No Brasil, a partir da década de 1990, fatores de ordem econômica, 
política e ideológica influenciaram as Políticas Sociais e o mundo do 
trabalho, através da ofensiva neoliberal. Ao analisar a universalidade 
do processo histórico e dialético da sociedade, percebeu-se a 
influência da crise estrutural de 1970 nos países subdesenvolvidos, a 
partir da compreensão dos seguintes fatos: capitalismo financeiro, 
regime de acumulação flexível, avanço tecnológico; terceirização dos 
serviços, altos índices de desempregos (redução de empregos 
formais e estáveis), presença de trabalhos extremamente qualificado 
e desqualificado, crescimento do setor de serviços, impactos 
negativos sobre a classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 1999) 
que se tornou heterogênea; fragmentada e complexa, guinada 
política neoconservadora, hegemonia do neoliberalismo em diversos 
países, corte dos gastos estatais como medida prioritária e a 
inserção das regiões geográficas industrialmente subdesenvolvidas 
(dentre tais, o Brasil) no mercado mundial por meio de implantação 
de empresas transnacionais. (SILVA, 2017, p. 3-4) 
 

Tais medidas neoliberais dos anos 1990 privilegiava o setor privado, 

transferindo os recursos destinados à Seguridade Social para o capital, 

mercantilizando a saúde e a previdência, que a princípio era de responsabilidade do 

Estado. 

Conforme citado por Berberian: 

 



23 
 

Famílias que vivem e convivem em condições-limite de vida e 
sobrevivência, muitas vezes perpassadas pelo uso/abuso de drogas, 
desemprego/subemprego, exposição às diversas manifestações de 
violência, fragilidade dos vínculos familiares, entre outros 
desdobramentos da questão social, freqüentemente são 
questionadas pelos profissionais acerca da capacidade protetiva em 
relação a suas crianças e adolescentes, ocupando então um lugar de 
completa responsabilização pela oferta de cuidados e serviços a 
esses sujeitos, sem trazer para o debate a fundamental presença do 
Estado como provedor de um sistema de garantia de direitos. 
BERBERIAN (2015, p. 50) 
 

Associado ao avanço neoliberal, o ideário neoconservador que o acompanha 

faz mais pressão sobre o conjunto de famílias empobrecidas, reforçando as 

indagações sobre sua capacidade de proteção às suas crianças e adolescentes. O 

impacto sofrido pelas políticas sociais no contexto da consolidação dos ideais 

neoliberais no país repercute sobre os serviços de garantia do direito à convivência 

familiar e comunitária de crianças e adolescentes, sendo determinante para a 

realização do exercício profissional dos assistentes sociais em instituições de 

acolhimento para crianças e adolescentes. Quanto menos Estado menos recurso e 

mais precarização de trabalho. 

Como dito anteriormente, o conceito de proteção integral está garantido no 

citado artigo. Portanto é de responsabilidade não só da família, mas da comunidade, 

sociedade em geral e do poder público, para que os diversos direitos fundamentais 

da criança e do adolescente – civis, políticos, econômicos e socioculturais – sejam 

garantidos. Estes deixam de ser considerados incapazes, tornando-se sujeitos de 

direito em desenvolvimento, necessitando de proteção especial para a formação de 

sua personalidade. Transcorridos quase 30 anos do Estatuto da Criança e 

Adolescente, poderíamos afirmar que as crianças e adolescentes têm recebido, 

efetivamente, tratamento na perspectiva da proteção integral?  
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2  O SERVIÇO SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Neste capítulo abordaremos o significado social do Serviço Social a partir de 

uma breve contextualização do processo histórico da profissão no Brasil, e as 

exigências para a atuação dos assistentes sociais sob o cenário das recentes 

transformações sociais. 

 

2.1  Significados sociais e fundamentos da atuação de assistentes sociais 
 

O surgimento do Serviço Social no Brasil e sua institucionalização, está 

inserido nas décadas de 1930 e 1940. Em seu surgimento o Serviço Social 

apresentou uma prática humanitária, recebendo um suporte do Estado e da igreja. 

Tal prática era marcada pelo poder da burguesia, conforme sinaliza Martinelli (1997): 

O Serviço Social teve sua origem marcada pelo poder burguês, 
sobretudo pela supremacia da burguesia industrial. Em seu contexto 
histórico seu surgimento é tido como uma prática humanitária 
apoiada pelo Estado e pela Igreja com a ilusão de cuidado. Contudo, 
as condições pela qual a profissão foi determinada fez com que ela 
fosse entendida como uma profissão gerada pelo capital para 
controle social (MARTINELLI, 1997, s.p.) 
 

Em relação ao contexto histórico do Serviço Social Martinelli (1997) salienta 

que a atuação era voltada para a prestação de serviços para a classe trabalhadora, 

ou seja, o proletariado e para os desfavorecidos. 

A autora também menciona que para a grande burguesia o Serviço Social 

funcionava como um aparelho que permitia e favorecia o controle das classes 

pauperizadas. Neste contexto o Serviço Social apresentava-se como uma profissão 

que exercia práticas assistencialistas, em que a questão social era naturalizada. 

Para Iamamoto: 

O processo de surgimento do Serviço Social no Brasil já foi objeto de 
inúmeras analises históricas. Sabe-se que ele está imbricado no 
amplo movimento social em que a Igreja, buscando uma presença 
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mais ativa no mundo temporal, avança de uma postura contemplativa 
para a recuperação de áreas de influência ameaçadas pela 
secularização e pelo redimensionamento do Estado. De fato, havia 
um projeto de recristianizarão da ordem burguesa, sob o imperativo 
ético do comunitarismo, com a hierarquia visando ganhar a classe 
operaria na disputa com as influencias comunistas e liberais- donde, 
pois a relevância da questão social, que a igreja enfoca 
fundamentalmente como questão moral. (IAMAMOTO, 2004, p. 92) 
 

Em meados dos anos 1930 a profissão começa a se desenhar no Brasil, a 

partir da burguesia e de alguns setores que tinham o apoio da igreja, tendo como 

base o Serviço Social europeu. A institucionalização da profissão ocorreu nas 

décadas de 1930 e 1940. Não foi um acontecimento isolado, pois resultou de dois 

processos que geraram as condições sócio- históricas necessárias para que a 

profissão desse início ao seu percurso histórico no cenário brasileiro. 

A inserção do Serviço Social nas instituições se dá nas relações entre Estado 

e Sociedade civil, no seio de uma sociedade de classes, atendendo as necessidades 

e demandas dos trabalhadores e no processo de reprodução dos interesses do 

capital. Nesta relação o Serviço Social desempenha o papel de dar respostas às 

classes que tem um confronto de interesses, isso porque a profissão participa da 

construção das estratégias de dominação e de exploração, e ao mesmo tempo 

também oferece respostas às necessidades dos trabalhadores. 

Iamamoto (2004), denomina esta relação como uma dimensão contraditória 

das demandas. 

A inserção do Serviço Social na divisão do trabalho e as novas 
perspectivas dai decorrentes são um produto histórico. Dependem, 
fundamentalmente, do grau de maturação e das formas assumidas 
pelos embates das classes sociais subalternas com o bloco do poder 
no enfrentamento da “questão social” no capitalismo monopolista; 
dependem, ainda, do caráter das políticas do Estado, que, articuladas 
ao contexto internacional, vão atribuindo especificidade a 
configuração do Serviço Social na divisão social do trabalho. 
IAMAMOTO (2004, p. 87) 
 

O Projeto Ético-político profissional do Serviço Social foi construído com base 

no debate da categoria profissional. Sua consolidação contempla a pluralidade como 

elemento principal, que reconhece a liberdade como centralidade e autonomia dos 

indivíduos. 



26 
 

De acordo com Netto (1999) o projeto profissional do assistente social é 

antagônico ao projeto defensor do neoliberalismo que promove a redução dos 

direitos sociais, a privatização do Estado, a precarização dos serviços públicos, a 

diminuição do papel do Estado, a redução das políticas sociais. 

O Código de Ética Profissional de 1993 preconiza compromissos ético-político 

do Serviço Social norteando os princípios e as diretrizes para a construção de 

práticas democráticas, tendo como base a liberdade e a participação da sociedade 

civil. O que possibilita o desenvolvimento da autonomia e emancipação dos sujeitos, 

rompendo com práticas centralizadoras e assistenciais, conforme mencionamos 

anteriormente. Tal processo se caracteriza na perspectiva de um projeto societário. 

Assim, a atuação do profissional do Serviço Social dentro do espaço socio-

ocupacional deverá se pautar no interesse da classe trabalhadora, como indica o 

projeto profissional. Em diferentes espaços ocupacionais o assistente social irá 

trabalhar com variadas manifestações da questão social, usando as políticas sociais 

como sua principal mediação de trabalho. 

Segundo Iamamoto (2009), esses espaços de atuação apresentam 

atribuições e funções da divisão técnica do trabalho do assistente social. 

Os espaços ocupacionais do assistente social têm lugar no Estado – 
nas esferas do poder executivo, legislativo e judiciário –, em 
empresas privadas capitalistas, em organizações da sociedade civil 
sem fins lucrativos e na assessoria a organizações e movimentos 
sociais. Esses distintos espaços são dotados de racionalidades e 
funções distintas na divisão social e técnica do trabalho, porquanto 
implicam relações sociais de natureza particular, capitaneadas por 
diferentes sujeitos sociais, que figuram como empregadores (o 
empresariado, o Estado, associações da sociedade civil e, 
especificamente, os trabalhadores). Elas condicionam o caráter do 
trabalho realizado (voltado ou não à lucratividade do capital), suas 
possibilidades e limites, assim como o significado social e efeitos na 
sociedade. Ora, as incidências do trabalho profissional na sociedade 
não dependem apenas da atuação isolada do assistente social, mas 
do conjunto das relações e condições sociais por meio das quais ele 
se realiza. (IAMAMOTO, 2009, p. 5) 
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Sob este prisma o objeto de trabalho do serviço social se dá nas múltiplas 

facetas da questão social, que são confrontados a partir dos objetivos e dos 

recursos que a instituição disponibiliza para o profissional.  

Cardoso (2017) aponta que: 

[...] o trabalho propriamente dito depende de competências teórico-
metodológicas e ética-política, da habilidade de manusear e utilizar 
instrumentos e direcionar sua ação para um determinado produto 
dessa intervenção que é a reprodução social, não para manter os 
consensos, mas para construir uma nova hegemonia, novos 
consensos. É nessa perspectiva que se analisam as intervenções do 
Serviço Social nos diversos espaços sócio-ocupacionais e nas 
equipes de trabalho previstas como participe de um processo de 
trabalho engendrado pela sociedade capitalista. (CARDOSO, 2017, 
p. 6) 
 

Portanto, a atuação profissional se dará por meio de intervenções nos 

diversos espaços sócio ocupacionais em que o assistente social está inserido, 

porém, guardando algumas restrições no que se refere aos recursos disponibilizados 

pelos empregadores, além da relação de subordinação na condição de 

trabalhadores assalariados, assim como trás Iamamoto (2015). O assistente social 

inserido nesses espaços estão subordinados  as regras institucionais, o que, em seu 

conjunto, limitam a autonomia relativa do profissional.  

 

2.2  O Acolhimento institucional como espaço ocupacional de Assistentes 
Sociais 

 

A atuação do Serviço Social nas instituições de acolhimento para crianças e 

adolescentes é subordinada em alguma medida às estruturas de funcionamento da 

assistência social no país. O serviço de acolhimento institucional é definido como serviço 

de proteção social de alta complexidade, garantindo proteção integral, conforme 

aponta a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de 2004. 

 
A proteção social especial é a modalidade de atendimento 
assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, 
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situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. (NOB, 
2005, p.37) 
 

O serviço de alta complexidade está previsto e caracterizado no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS, 2005). Este prevê Proteção Especial de Alta 

Complexidade para crianças e adolescentes na modalidade de Atendimento Integral 

Institucional. 

Segundo a PNAS, os tipos de segurança afiançados pela proteção social são 

de acolhida, de sobrevivência e de convívio ou vivencia familiar. A segurança de 

acolhida, de acordo com a PNAS, é considerada primordial e opera com a provisão 

de necessidades humanas como alimentação, vestuário e abrigo. A segurança de 

sobrevivência diz respeito a garantia de que os indivíduos tenham uma forma 

monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações 

para o trabalho. Já a segurança de convívio ou vivencia familiar diz respeito a não 

aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. 

O termo acolhimento institucional refere-se a um serviço que oferece 

acolhimento provisório excepcional para crianças e adolescente de ambos os sexos, 

inclusive crianças e adolescentes portadores de deficiências, que se encontra em 

situação de medida de proteção e risco pessoal, social de abandono. Estas devem 

oferecer acolhida, cuidado e espaço para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, conforme estabelecido no Artigo 92 do ECA.  

Siqueira e Lino (2013) ressaltam que a política de assistência social, no que 

se refere a política pública, propõe o acompanhamento das famílias que se 

encontram em situação de pobreza e vulnerabilidade social. As autoras destacam 

que a política de assistência social são direcionadas ao combate à pobreza e para a 

garantia dos mínimos sociais a quem dela necessitar. Através do princípio da 

matricialidade sociofamiliar, o atendimento a família passa a ter centralidade na 

Política Nacional de Assistência Social. Este se refere a família como núcleo social 

fundamental e objetiva centralidade na família, garantindo a sobrevivência, 

acolhimento etc. 
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Segundo o documento Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

de 2009, os objetivos gerais dos serviços de acolhimento institucional são: Acolher e 

garantir proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações 

de negligencia, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou 

sociais; Possibilitar a convivência comunitária; Promover acesso à rede 

socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e as 

demais políticas publicas setoriais. 

 Os objetivos específicos para crianças e adolescentes são: Preservar os 

vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-

cuidado. 

A inserção de assistentes sociais neste espaço ocupacional é prevista e 

legitimada pela NOB RH-SUAS, a qual define a composição de equipes de 

referências para atuar nas instituições que prestam serviços de assistência social no 

país. A sua atuação nesses espaços ocorre em articulação com profissionais de 

diferentes áreas de formação, dentre eles pode-se destacar o psicólogo e o 

pedagogo. Desenvolver um trabalho intersetorial com os profissionais da instituição 

de acolhimento e com a rede de serviços socioassistenciais nos seus diferentes 

âmbitos – municipal, estadual e federal, é um desafio para os assistentes sociais, 

considerando a busca dos objetivos que identificam os serviços de acolhimento para 

crianças e adolescentes.  

O assistente social desempenha a sua função, ou seja as competências e 

atribuições, de acordo com a política de Assistência Social, tendo como base a Lei 

de Regulamentação da Profissão. Assim a intervenção do assistente social requisita 

algumas competências gerais e fundamentais a compreensão do contexto sócio 

histórico como a apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução 

das relações sociais na perspectiva de totalidade; análise do movimento histórico da 

sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desenvolvimento do 

Capitalismo no país e as particularidades regionais; compreensão do significado 

social da profissão e de seu desenvolvimento sócio histórico, tanto nos cenários 

internacional quanto nacional, diligenciando as possibilidades de ação contidas na 

realidade; identificar as demandas existentes na sociedade, objetivando a 



30 
 

formulação de respostas profissionais para a defrontação com a questão social, 

levando em consideração as novas articulações entre o público e o privado. 

O profissional de Serviço Social dispões de instrumentos e técnicas (relatório, 

visita, entrevista, grupo, etc.) de atuação que devem ser utilizados com uma 

finalidade coerente com os princípios do projeto profissional. E nas instituições isso 

significa defender o direito à convivência familiar. Orienta-se pelo seu projeto de 

formação profissional que se direciona para uma prática de operacionalização e 

garantia de direitos e enfrentamento dos problemas sociais sofridos por esses 

sujeitos no seu cotidiano. 

Desse modo, o Serviço Social como uma profissão interventiva e com 

posicionamento ético–político busca colaborar para a implementação do Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, de tal maneira que propicie tanto condições para 

a proteção integral da criança e do adolescente, pensando e executando ações 

lúdicas, recreativas, educativas para esses sujeitos, quanto criando condições 

(mediante inclusão na rede de serviços) que proteja e potencialize a família para 

exercer o papel de socialização e proteção; desenvolvimento de ações que 

acarretem a construção de novos vínculo. 

O profissional do Serviço Social deve trabalhar com a possibilidade de 

reintegração familiar da criança e do adolescente acolhido como prioridade, mas 

consciente de que nem sempre isso é possível. Caberá ao profissional a realização 

de acompanhamento individual das crianças e dos adolescentes, a inclusão da 

família de origem na rede de serviços para garantir as seguranças afiançáveis da 

assistência social, a realização de trabalho socioeducativos com as famílias, 

oferecendo suporte e o reestabelecimento dos vínculos rompendo assim, com a 

cultura de violação de direitos.  

De acordo com Cardoso (2017): 

O retorno da criança em acolhimento para sua família de origem ou 
extensa tem prioridade e implica num trabalho social com a família. 
Assim, a promoção da reintegração familiar é, também, 
responsabilidade das entidades que acolhem crianças e os 
adolescentes e inclui a família extensa como possibilidade da criança 
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e do adolescente preservarem os vínculos familiares. Destaca-se, 
ainda, o atendimento personalizado em pequenos grupos. No 
acolhimento dos grupos de irmão e/ou primos, os mesmos devem ser 
mantidos unidos, a fim de preservar os vínculos familiares existentes, 
buscando-se sempre a não transferência para outras entidades. 
Devendo o momento do desligamento ser assistido por equipe 
técnica que irá montar estratégias de realizar essa 
desinstitucionalização de maneira gradativa. (CARDOSO, 2017, p. 4) 
 

É necessário, sobretudo, que a priorização do fortalecimento das famílias e 

estruturação da garantia de direitos se baseie na prestação de outros serviços 

sociais como moradia, educação, saúde, que são os direitos básicos do ser humano. 

Uma análise crítica e diferenciada das questões envolvendo as relações 

intrafamiliares, sendo fundamental um olhar interdisciplinar de cada caso, tendo em 

vista a complexidade existente entre os vínculos familiares e a dinâmica que envolve 

cada família. 

Fortalecer ações preventivas com enfoque na família é de extrema 

importância para, assim, buscar diminuir os casos de acolhimento, ofertando à 

criança e ao adolescente o direito de ser criado no seio da sua família. Desse modo, 

considerando que a família é o melhor lugar para o desenvolvimento desses 

sujeitos. A família como uma instituição necessária ao desenvolvimento das crianças 

e dos adolescentes deve ter também seus direitos respeitados e assegurados a fim 

de promover o desenvolvimento de todos que dela fazem parte. 

Considerando o caráter político da atuação profissional, o assistente social 

tem também o compromisso de informar e mobilizar os indivíduos e grupos para que 

insistam em reivindicar seus direitos e exigir do poder público respostas satisfatórias 

para as demandas sociais. O Estado deve investir em programas de educação, 

assistência, e projetos geradores de renda e de emprego que ofereçam melhores 

condições de vida a crianças e adolescentes, bem como para suas famílias, 

estimulando o desenvolvimento desses indivíduos na sociedade. Com isso o Estado, 

além de contribuir com a redução das desigualdades presente na sociedade 

possibilitará a efetivação de direitos fundamentais e aproximação das crianças e 

adolescentes com seus familiares. 
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A fim de melhor identificar as prerrogativas do trabalho de assistentes sociais 

nas instituições de acolhimento, faz-se necessário recorrer às Orientações Técnicas 

dos Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes (2009) no qual tem como 

finalidade regulamentar, no território nacional, a organização e oferta de Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência 

Social. Esses serviços estruturam o atendimento com base nos princípios:  

 Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar: o 

afastamento traz implicações, tanto para a criança e o  quanto para a família, 

portanto faz-se necessário recorrer a esta medida apenas quando representar o 

melhor interesse da criança ou do adolescente e o menor prejuízo ao seu processo 

de desenvolvimento e para que este princípio possa ser aplicado, conforme citado 

no documento em questão, é importante promover o fortalecimento, a emancipação 

e a inclusão social das famílias, por meio do acesso às políticas públicas e às ações 

comunitárias; 

 Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar: o 

afastamento deve ser provisório e todos os esforços devem ser considerados para 

que, em um período inferior a dois anos a criança e/ou adolescente retorne a sua 

família; 

 Preservação e Fortalecimento dos Vínculos Familiares e 

Comunitários: os vínculos familiares são fundamentais nessa etapa do 

desenvolvimento humano, portanto, todos os esforços devem ser considerados para 

preservar e fortalecer vínculos familiares e comunitários; 

 Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e Não-discriminação: 

Os serviços devem garantir a proteção e a defesa da criança e do adolescente, que 

necessite de acolhimento. As ações devem ser efetivadas de maneira que 

combatam quaisquer tipo de discriminação, independente da condição 

socioeconômica, arranjo familiar, etnia, religião, gênero, orientação   sexual; 

 Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado: deverá ser 

ofertado cuidados de qualidade, condizentes com os direitos e as necessidades 

físicas, psicológicas e sociais da criança e do adolescente. Com isso, esse 

atendimento deverá ser oferecido para um pequeno grupo e garantir espaços 

privados, objetos pessoais e registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida 

e desenvolvimento de cada criança e adolescente, de acordo com a orientação; 
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 Garantia de Liberdade de Crença e Religião: Os antecedentes 

religiosos de crianças e adolescentes devem ser respeitados tanto pelo serviço de 

acolhimento quanto por aqueles com os quais venha a manter contato em razão de 

seu acolhimento; 

 Respeito à Autonomia da Criança, do Adolescente e do Jovem: As 

decisões tomadas acerca de crianças e adolescentes atendidos nos acolhimentos 

devem garantir o direito de ter sua opinião considerada e o acolhimento deve 

proporcionar o fortalecimento de sua autonomia. 

As ações voltadas para o atendimento a crianças e adolescentes em 

unidades de acolhimento devem ser planejadas obedecendo os princípios 

supracitados. 
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3 O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PORTAL DA 
INFÂNCIA 

 

A Instituição de Acolhimento Portal da Infância, localizada em Campos dos 

Goytacazes-RJ, atende crianças e adolescentes de ambos os sexos que se 

encontram afastados do convívio familiar, cujas famílias ou responsáveis 

apresentam-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado 

e proteção. 

Esta instituição é responsável por oferecer programas de manutenção e 

fortalecimento de vínculos familiares através de encaminhamentos para rede de 

sistema de garantia de direitos e acompanhamento técnico realizado pelos 

profissionais na própria instituição com o objetivo de viabilizar o retorno à família de 

origem e/ou à inserção em família substituta. Dessa forma, é determinado pela 

legislação1 a obrigatoriedade de uma equipe técnica nas instituições com o objetivo 

de fortalecer os vínculos familiares e promover a convivência familiar. O assistente 

social é um dos profissionais que integra as equipes técnicas das instituições.  

Segundo a orientação técnica, as principais atividades desenvolvidas pela 

equipe técnica em uma unidade de acolhimento são: 

 Elaboração em conjunto com o/a coordenador (a) e demais 

colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;   

 Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas 

famílias, com vistas à reintegração familiar;  

 Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; 

Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;  

 Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 

educadores/cuidadores;   

 Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros 

atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao 

acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 

                                                           

1
 NOB SUAS - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 

Social– NOB-RH/SUAS. 
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 Organização das informações das crianças e adolescentes e 

respectivas famílias, na forma de prontuário individual;   

 Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária 

e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e 

adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de 

aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na 

família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;  

 Preparação, da criança / adolescente para o desligamento (em parceria 

com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);  

 Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do 

processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família 

de origem ou adotiva, quando for o caso. 

A unidade tem por finalidade acolher provisoriamente e excepcionalmente, e 

promover a autonomia do adolescente destituído do poder familiar ou sem 

possibilidade de retorno ao convívio familiar, com médio ou longo período de 

acolhimento, respeitando à individualidade dos adolescentes, de modo condizente 

com seu processo de desenvolvimento, na busca por aquisição de novas 

habilidades. 

Cabe ressaltar que a instituição acolhedora deve ter um aspecto de residência 

inserida na comunidade sem identificação para que não se distancie da realidade 

das crianças e adolescentes acolhidos, oferecendo um ambiente agradável e 

garantindo um espaço sócio afetivo.  

A instituição Portal da Infância está localizada no bairro Donana, no município 

de Campos dos Goytacazes/RJ. Nesta Instituição foi realizada uma entrevista com a 

assistente social com o objetivo de analisar as estratégias que o Serviço Social 

desenvolve no sentido da defesa do direito à convivência familiar e comunitária das 

crianças e adolescentes acolhidos. 

 

3.1  Caracterização do processo de trabalho 
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A profissional que concedeu a entrevista exerce a função de assistente social, 

é concursada, do sexo feminino, atua a 20 anos na área da assistência e há 5 anos 

no acolhimento em questão. 

As atividades desenvolvidas pelo profissional de serviço social na instituição 

podem ser assim resumidas: atendimento e acompanhamento aos adolescentes 

acolhidos e reintegrados e seus familiares; visitas domiciliares para que seja 

estudado o contexto histórico a que aquele adolescente pertence e se identifique 

elaboração de diversos documentos (laudos, pareceres, PIA - Plano Individual de 

Atendimento); elaboração de relatórios a órgãos competentes para a inclusão da 

família em serviços e programas necessários; reuniões com a rede de serviços; 

participação em audiência concentrada; acolhida etc. 

Em relato na entrevista, sobre a função que o Serviço Social desempenha, ela 

destacou que: 

Abordagens, entrevistas, acompanhamento familiar e individual, 
estudo de caso, visita domiciliar, relatórios, reuniões com a rede de 
serviço (pelo menos 3 vezes ao ano ou sempre que necessário), 
reuniões com as famílias, participação em audiências etc. 
(Depoimento da Assistente Social, julho/2019)  
 

Desta forma, a assistente social realiza esse trabalho em seu cotidiano com o 

objetivo de fortalecimento dos vínculos rompidos. 

Uma das perguntas abordadas durante a entrevista foi em relação ao 

planejamento periódico das atividades. A profissional relatou que às vezes 

consegue, porém, as demandas emergenciais dificultam sua efetivação. Segundo 

ela existe um planejamento, porém é difícil de ser colocado em pratica. 

Ao ser indagada sobre a oportunidade de reiniciar a sua carreira e se faria 

Serviço Social, e a mesma destacou que “faria, apesar do cansaço e burocracia’’. 

 Vicente (2015) em seu artigo relata que, as formas de organização e gestão 

do trabalho de assistentes sociais com as políticas sociais, na atual fase do 

capitalismo, são potencialmente geradoras de desgaste mental. Destaca também 

que:  
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A origem do sofrimento e do adoecimento localiza-se principalmente 
nas condições objetivas (organização, instrumentos e meios) 
promovidas pelas instituições públicas e privadas que demandam o 
trabalho profissional, utilizando novas e antigas formas de 
precarização e intensificação do trabalho assalariado, no atual 
contexto das transformações do mundo do trabalho e das políticas 
sociais. (VICENTE, 2015, p. 578) 
 

Portanto, de acordo com o autor, também podemos apontar como uma das 

precarizações de trabalho a falta de comprometimento dos órgãos públicos com 

essas instituições e famílias. Um maior comprometimento poderia servir para agilizar 

algumas demandas e processos e reduzir a precariedade presente nos espaços de 

trabalho do assistente social – fonte de sobrecarga em sua atuação profissional. 

Consequementente resultaria em um melhor atendimento desses profissionais para 

com o público. 

A profissional relatou também as dificuldades encontradas para a garantia do 

direito à convivência familiar e comunitária:  

“As questões sócio econômicas, atrasos nos benefícios (como 
aluguel social) que acabam dificultando o processo, falhas na rede 
que muitas das vezes funcionam de forma precária’’. (Depoimento 
da assistente social, julho/2019) 
  

 A profissional destaca a precariedade e morosidade das respostas públicas 

às expressões da Questão Social, com destaque para o atraso no pagamento do 

benefício aluguel social e falhas na rede. Em relação às respostas mais diretas 

fornecidas pelo Serviço Social na instituição, em termos de ações voltadas para as 

demandas relacionada à violação do direito à convivência familiar, a profissional 

destacou que busca pela sua efetivação e que algumas das ações mais utilizadas 

são as reuniões familiares (tanto com as famílias dos acolhidos quanto dos que 

estão reintegrados). Tais ações produzem um bom resultado, pois as famílias 

conseguem tirar duvidas e esclarecimentos sobre algumas questões para concluir o 

processo. Funcionam também como um mecanismo de suporte para as famílias dos 

que forem reintegrados. 
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Reuniões familiares ou dinâmicas de grupo constituem ações que podem ser 

utilizadas pelo Assistente Social em diferentes momentos de sua intervenção. A 

esse respeito, Souza enfatiza que:  

 
[...] as reuniões são espaços coletivos. São encontros grupais, que 
têm como objetivo estabelecer alguma espécie de reflexão sobre 
determinado tema. Mas, sobretudo, uma reunião tem como objetivo a 
tomada de uma decisão sobre algum assunto. As reuniões podem 
ocorrer com diferentes sujeitos – podem ser realizadas junto à 
população usuária, junto à equipe de profissionais que trabalham na 
instituição. Enfim ela se realiza em todo espaço em que se pretende 
que uma determinada decisão não seja tomada individualmente, mas 
coletivamente. Essa postura já indica que, ao coletivizar a decisão, o 
coordenador de uma reunião se coloca em uma posição 
democrática. (SOUZA, 2008, P. 127) 
 

É importante destacar que o acompanhamento após o desligamento da 

instituição é fundamental e de extrema importância para a criança e o adolescente 

para transmitir segurança e tranqüilidade às famílias e também avaliar e 

acompanhar o processo de inclusão das famílias e seus membros nas políticas 

sociais. 

Não foi possível obter dados consolidados de anos inteiros no que se refere 

ao número de crianças reintegradas, porém, no ato da entrevista (julho/2019) 

estavam sendo acompanhadas 26 crianças / adolescentes. 

Apesar de todos os desafios para a reintegração familiar, tais como: 

fragilidades sócio-econômicas das famílias envolvidas, morosidade do poder público, 

falta de integração entre as diferentes políticas públicas para atender as demandas 

das crianças e adolescentes atendidos, dentre outras, o Serviço Social desenvolve 

seu processo de trabalho tendo como foco a garantia de direitos, dentro dos 

preceitos do Estatuto da Criança e Adolescente e normativos posteriores, seguindo 

o Projeto Ético-político da profissão.   

3.2  Trabalho em rede e equipe profissional 

Uma boa equipe em um espaço de trabalho influencia no desenvolvimento do 

trabalho. Na perspectiva da intersetorialidade no trabalho com a rede, a profissional 

encaminha usuários do Serviço Social para outras Instituições para a garantia de 
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direitos. Assim, a profissional faz encaminhamentos de acordo com seu 

conhecimento profissional. 

Nesses espaços os serviços são fragmentados e dificilmente se consegue 

abranger todas as necessidades sociais em um único serviço. No geral, os 

profissionais com os quais mais se mantém contato são outros assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos ou profissionais da enfermagem. Ou seja, profissões 

historicamente envolvidas com a assistência. 

A intersetorialidade é fundamental para possibilitar uma intervenção mais 

abrangente da expressão da questão social, buscando articulação entre os setores 

objetivando um melhor atendimento. 

Com base nessa questão, a profissional ao ser questionada sobre quais 

investimentos e mudanças são necessários para melhorar os resultados e alcançar 

o objetivo da reintegração familiar relatou que: “Na educação, na habitação, saúde, 

etc. O poder público deve assumir sua responsabilidade”. 

Ou seja, a profissional indica a necessidade da intersetorialidade e da 

integração entre as diferentes políticas públicas para viabilizar a reintegração familiar 

e comunitária de forma a garantir, em última instância, a efetivação dos direitos 

sociais das crianças, adolescentes e famílias envolvidas. E denuncia – de forma 

velada, que ações isoladas de uma instituição e sua equipe técnica não são 

suficientes para atender a complexidade das demandas colocadas no processo de 

reintegração familiar. 

Schutz (2009) relata: 

Intersetorialidade é a articulação entre os saberes e experiências no 
planejamento, realização e avaliação de ações, com o objetivo de 
alcançar resultados integrados em situações complexas, visando um 
efeito sinérgico no desenvolvimento social. Visa promover um 
impacto positivo nas condições de vida da população, num 
movimento de reversão da exclusão social. (SCHUTZ apud 
JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997, p.24) 
 

Assim, podemos perceber que o trabalho em uma instituição de acolhimento 

necessita de uma intervenção que ultrapasse os limites institucionais para realizar 
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um atendimento que objetive a busca pela efetivação do direito à convivência 

familiar e comunitária.  

Percebe-se que, de um modo geral, há uma maior quantidade de acolhidos 

de famílias de baixa renda, que têm carência material. 

O artigo nº 23, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 

8069/90) enfatiza que “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”. Ainda acrescenta 

que, caso seja observada essa falta ou carência material e esse seja o único motivo 

para um possível acolhimento, a criança e o (a) adolescente deverão ser mantidos 

(as) junto a sua família de origem e incluídos em programas oficiais de auxílio.  

Por lei pobreza não é motivo suficiente para acolher crianças e adolescentes, 

porém a questão da pobreza perpassa pelos acolhimentos, deixando claro a 

vulnerabilidade social das famílias e a não proteção social do Estado e fazendo 

com que tenha uma contradição entre o que está previsto em lei com o que 

acontece na pratica. 

Cronemberger e Teixeira (2013) relatam que a proteção social por meio de 

políticas públicas ineficientes propiciam as condições de vulnerabilidade social 

vivenciadas pelas diversas famílias e enfatizam que o Estado responsabilizam 

essas famílias com demandas que devem ser supridas por ele mesmo, destacando 

que: 

A questão da família pobre aparece como a face mais cruel da 
disparidade econômica e da desigualdade social. Esse estado de 
privação de direitos atinge todos os membros da família deforma 
profunda: incita e precipita a ida das crianças para a rua e, na 
maioria das vezes, o abandono da escola, a fim de ajudar no 
orçamento familiar, comprometendo, de forma significativa, o 
desenvolvimento das crianças; provoca o abandono dos idosos, 
dentre outras mazelas, o que favorece enfraquecimento das 
relações, sejam afetivas, sociais, econômicas ou culturais. A 
ausência do cumprimento da legislação de proteção social, aliada à 
ausência de políticas públicas de apoio, remete muitas famílias à 
condição de vulnerabilidade, às quais nem sempre conseguem 
cumprir sua função provedora e protetora, acarretando muitas vezes 
na perda da convivência familiar. (CRONEMBERGER; TEIXEIRA, 
2013, p. 21) 
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Considerando os fatores multicausais da pobreza e da vulnerabilidade, é 

desafiador pensar que somente o assistente social responderá a todas as demandas 

advindas do público atendido. Faz-se necessário pensar na importância da 

intersetorialidade e da integralidade das ações para atender às reais necessidades 

presentes na problemática da reintegração familiar, tornando necessário e de 

extrema importância esse trabalho em conjunto nesses espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acolhimento institucional precisa se atentar a dois princípios básicos: a 

excepcionalidade e a provisoriedade, pois quando se foge desses dois princípios 

fundamentais se fere o direito a convivência familiar e comunitária.  Medidas de 

proteção que indiquem o afastamento desses indivíduos do seu contexto familiar ou 

suspensão temporária dos vínculos deve ser uma medida rara, sendo a última das 

medidas de proteção para se evitar danos no desenvolvimento da criança e 

adolescente causados por separações que podem ser longas, bruscas e, em muitos 

casos, desnecessárias.  

Crianças e adolescentes têm direito de receber medidas protetivas sem que 

sejam afastadas de seu convívio familiar e comunitário. Como dito acima, o 

rompimento de vínculos só se dará em última instância, caso não haja outra 

alternativa. Porém, a medida de proteção muitas das vezes tem sido praticada com 

o objetivo de uma saída rápida dos problemas sociais de famílias em 

vulnerabilidades, demonstrando assim uma incoerência entre a legislação e a 

realidade de tal medida de proteção. 

Entende-se que é necessário as condicionalidades impostas pelos órgãos 

responsáveis, a estes cabem a responsabilidade pela proteção integral dos 

adolescentes, conforme consta no artigo 5° do ECA. Contudo, percebe-se que 

dependendo da forma como ocorre o acolhimento e a maneira como foi avaliado 

todo o contexto social e familiar, esta proteção pode ficar ameaçada. Em muitos 

casos não há o esgotamento de intervenções da rede de proteção anteriores ao 

acolhimento como previsto no ECA. 

O acolhimento institucional antes considerado uma solução eficaz para os 

problemas das crianças e adolescentes e suas famílias, nos dias atuais pode ser 

reconhecido como um dos desencadeadores da violação de direito de convivência 

familiar e comunitária e ao princípio de prevalência na família, estabelecido no ECA. 

É necessário, sobretudo, que a priorização do fortalecimento das famílias e 

estruturação da garantia de direitos se baseie em outros eixos do sistema como 

moradia, educação, saúde, que são os direitos básicos do ser humano. É 
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fundamental uma análise crítica e diferenciada das questões envolvendo as relações 

intrafamiliares, sendo fundamental um olhar interdisciplinar de cada caso, tendo em 

vista a complexidade existente entre os vínculos familiares e a dinâmica que envolve 

cada família. 

Fortalecer ações preventivas com enfoque na família é de extrema 

importância para, assim, buscar diminuir os casos de acolhimento, ofertando à 

criança e ao adolescente o direito de ser criado no seio da sua família. Desse modo, 

considerando que a família é o melhor lugar para o desenvolvimento desses 

sujeitos. A família como uma instituição necessária ao desenvolvimento das crianças 

e dos adolescentes deve ter também seus direitos respeitados e assegurados a fim 

de promover o desenvolvimento de todos que dela fazem parte. 

O Estado deve e precisa investir em programas de educação, assistência, e 

projetos geradores de renda e de emprego que ofereçam melhores condições de 

vida a crianças e adolescentes, bem como para suas famílias, estimulando o 

desenvolvimento desses indivíduos na sociedade. Com isso o Estado, além de 

contribuir com a redução das desigualdades presente na sociedade possibilitará a 

efetivação de direitos fundamentais e aproximação das crianças e adolescentes de 

seus familiares. 

 O assistente social da instituição precisa extrapolar os limites institucionais 

fazendo articulações externas para realizar um atendimento que objetive responder 

às demandas dos indivíduos nas suas diferentes dimensões. O trabalho do 

profissional será intervir nos determinantes do acolhimento da criança e do 

adolescente com o intuito de enfrentá-los, estimulando o usuário para a construção 

de projeto pessoal e social e inclusão em políticas sociais que possibilitem o 

restabelecimento das famílias. Assim, tendo em seu desenvolvimento profissional 

um olhar crítico e apurado para desenvolver intervenções necessárias a cada 

demanda apresentada pelos usuários, garantindo a efetivação do direito da 

convivência familiar e comunitária. 
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