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1. APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo central investigar o impacto das medidas 

protetivas, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), na 

garantia dos direitos da criança e do adolescente pela convivência familiar. A leitura 

atenta do ECA revela claramente a posição de centralidade ocupada pela família em 

seus princípios, no entanto a prática cotidiana aponta para significativas dificuldades na 

abordagem das famílias em situação de vulnerabilidade social e simbólica. As medidas 

protetivas anteriores ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes, previstas 

pelo Estatuto, têm a intenção de preservar os laços familares.  Elas são dispostas, 

aparentemente de modo gradual, desde a primeira medida que é a de advertência aos 

pais e responsáveis, passando pelo encaminhamento para a rede de apoio psicossocial 

por meio da inclusão em programas de moradia, alimentação, renda mínima, 

qualificação profissional de pais e responsáveis e de assistência à saúde. Todas estas 

medidas são anteriores à sétima, de acolhimento institucional que prevê a retirada 

temporária das crianças e dos adolescentes de suas famílias. A oitava medida significa a 

perda definitiva do poder familiar e a inclusão da criança em uma família substituta.  

Este projeto de pesquisa teve sua origem no Núcleo de Pesquisa e Intervenção 

Família e Infância, composto por professores de graduação e pós-graduação da 

Faculdade de Psicologia – Campus Coração Eucarístico – PUC Minas. O Núcleo tem 

desenvolvido atividades de ensino, extensão e pesquisa sobre as questões das medidas 

protetivas, especialmente o Projeto de Extensão realizado no período de 2008-2010 e 

revelou-se um celeiro de questões de pesquisa. A prática cotidiana trouxe a necessidade 

de compreensão da rede de proteção social destinada às crianças, aos adolescentes e 

suas famílias, bem como, do cotidiano das práticas protetivas que se revelava como um 

contexto de alta complexidade.  

O ponto de partida para o dimensionamento deste problema foi a pesquisa 

documental, que nos permitiu examinar inicialmente a trajetória de crianças de zero a 

seis anos, em acolhimento institucional, na Casa dos Pequenos filiada à Associação 

Irmão Sol. O levantamento destes registros definiu a ampliação do grupo dos sujeitos da 

pesquisa, uma vez que encontramos crianças e adolescentes de uma mesma família 

acolhidos em distintas Casas da referida Associação, bem como a circulação de crianças 

que haviam sido acolhidas inicialmente na Casa dos Pequenos, mas que foram 

transferidas para outras Casas em razão muitas vezes de terem completado idade 
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superior a sete anos. Além disso, pudemos verificar que o tempo de acolhimento 

institucional era longo, ultrapassando em muito o limite recentemente fixado de dois 

anos, neste período de tempo as crianças tornaram-se adolescentes, e transferidas, no 

caso dos meninos para a Casa Santa Mônica ou Tremedal e as meninas para a Casa das 

Meninas.  

As principais fontes para resgatar a história destas crianças e adolescentes 

foram os registros das Casas, dos Conselhos Tutelares e dos relatórios dos atendimentos 

realizados pelos alunos e professores do Projeto de Extensão Casa Lar, desenvolvido na 

PUC Minas, no período de 2008-2010.  

A pesquisa documental possibilitou também compreender os marcos 

regulatórios da política pública para a rede de proteção da criança e do adolescente, bem 

como, conhecer os princípios organizadores da própria Associação Irmão Sol.  

O levantamento bibliográfico realizado, especialmente em periódicos da área 

da psicologia, permitiu conhecer de que modo a temática dos direitos da criança e do 

adolescente tem sido incorporada nas pesquisas deste campo do conhecimento. 

Finalmente, após o levantamento e análise dos casos das crianças e dos 

adolescentes acolhidos em três unidades da Associação Irmão Sol, a saber: Casa dos 

Pequenos; Casa Santa Mônica e Tremedal foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com os técnicos e dois educadores de cada uma das casas mencionadas.  

Os guias teóricos que possibilitaram a compreensão dos dados encontrados 

foram buscados nas teorias sistêmicas e da complexidade e na teoria sócio-histórica.  

O presente relatório é um esforço de sistematização e reflexão sobre a realidade 

examinada. Compartilhamos a compreensão da equipe que produziu a pesquisa sobre 

“Famílias de Crianças e Adolescentes: Movimento e Diversidade” – AMAS (1995) de 

que a pesquisa pautada na metodologia qualitativa não tem, segundo Diesing (1972), a 

intenção da generalização de suas conclusões, ela pretende um aprofundamento na 

compreensão de uma determinada questão, visando, deste modo, a construção de um 

modelo de análise que possa vir a ser utilizado em situações semelhantes, com poder 

explicativo e operativo. Deste modo, o próprio modelo é transformado de forma 

dialética pela constante reflexão entre a teoria (modelo construído) e a prática (modelo 

aplicado).  

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa da 

PUC Minas bem como recebeu autorização expressa para o levantamento de dados nas 
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Casas de Acolhimento Institucional da Associação Irmão Sol. (Cópia dos referidos 

documentos em anexo I e II, respectivamente). 
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2. DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

   A pesquisa foi realizada no marco da pesquisa qualitativa utilizando-se a 

estratégia do estudo de caso que requer uma delimitação precisa dos objetivos da 

pesquisa e, busca o aprofundamento da compreensão de determinada questão. Neste 

sentido, não tem a intenção de generalização estatística, mas de produção de uma 

metodologia de análise, esta sim replicável. O estudo de caso pode ser definido como 

“um conjunto de dados que descrevem uma fase ou uma totalidade do processo social 

de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais, quer seja 

isso uma unidade, uma pessoa, uma família, um profissional ou uma instituição” 

(YOUNG, 1966, p.269 apud Gil, 1988). 

O Estudo de Caso permite que na análise singular se encontre os momentos da 

particularidade e da universalidade. Dito de outro modo, no estudo da trajetória singular 

de uma criança ou de um adolescente em medida de acolhimento encontramos a 

particularidade do seu contexto histórico familiar e institucional, representado pela 

escola, pelas atividades de lazer, pela inserção comunitária, religiosa e na rede de 

acolhimento institucional. Encontramos ainda na singularidade de cada trajetória os 

traços universais que organizam a nossa cultura e a nossa sociedade. Finalmente, no 

âmbito da particularidade da Associação Irmão Sol, estão presentes os ordenamentos 

gerais das políticas de proteção à criança e ao adolescente, ou seja, os princípios 

universais, encarnados nesta instituição, por outro lado é também no espaço desta 

particularidade que as histórias singulares de crianças, adolescentes e educadores se 

cruzam e se transformam.  

Salientamos aqui a pertinência da escolha metodológica com os nossos guias 

teóricos. Do ponto de vista da psicologia sócio-histórica a construção metodológica 

reflete a lógica dialética, pilar desta vertente. Do ponto de vista das teorias sistêmicas e 

da complexidade a condução metodológica reafirma a impossibilidade de pensarmos um 

elemento do sistema isolado dos demais, e ainda o quanto cada parte contém o todo, e 

vice-versa.  

A escolha pela metodologia qualitativa encontra também ressonância na 

concepção de conhecimento proposta por GONZALES REY (2005) 

 

Na pesquisa qualitativa, a teoria mostra-se como um sistema aberto que, 
conjuntamente com as representações teóricas mais gerais assumidas pelo 
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pesquisador desde um marco teórico estabelecido, integra localmente tanto as 
ideias desse pesquisador como o momento empírico particular caracterizador do 
momento atual de uma pesquisa. (p.30) 
 
 

Neste sentido a teoria tomada como uma lente de leitura dos fenômenos 

psicossociais produzidos no contexto das medidas protetivas para as crianças e os 

adolescentes, ao mesmo tempo em que ilumina a realidade e permite a interpretação das 

informações, é, ela própria iluminada e fecundada pela própria realidade e, pelas 

questões produzidas no desenvolvimento da pesquisa, e desse modo a pesquisa torna-se 

produtora de conhecimento.  

 

Ainda segundo GONZALES REY (2005) 

 

O empírico representa o momento em que a teoria se confronta com a realidade, 
sendo representado pela informação que resulta dessa confrontação, e que se 
desenvolve por diferentes vias. Assim, o empírico é inseparável do teórico, é um 
momento de seu desenvolvimento e organização; inclusive, a informação da 
realidade que entra em contradição com o teórico e que permite sua extensão e 
crescimento é, por sua vez sensível ao registro teórico, pois a teoria o permite. 
(p.30-31) 
 
 
 

A aproximação com o campo das medidas protetivas para crianças e 

adolescentes trouxe a necessidade de precisão conceitual de alguns termos utilizados 

muito frequentemente tanto nos documentos normativos oficiais quanto nos relatos dos 

casos, são eles: infância e adolescência; família e rede.  

 

2.1 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (1990) é considerado um 

importante e inovador marco regulatório nas relações familiares e sociais das crianças e 

dos adolescentes no Brasil. O ECA define que as crianças são as pessoas entre 0 e 12 

anos incompletos e que os adolescentes são aqueles entre 12 e 18 anos completos e, 

ainda que  são sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento.  

A atribuição identitária de “sujeitos de direitos” para as crianças e os 

adolescentes é tensionada com a concepção de que elas são também “pessoas em 

condições especiais de desenvolvimento”. Numa sociedade adultocêntrica, o fato de que 

elas estejam vivendo uma etapa do desenvolvimento, ou seja, de que não sejam adultas 

ainda leva à consideração de que elas não teriam ainda condições cognitivas, 



 

 

10

emocionais e sociais para compreender e defender os seus próprios direitos. Esta 

concepção de certo modo tensiona a condição de ser sujeito de direitos que coloca as 

crianças e os adolescentes em uma posição ativa, notadamente quando explicita o 

direito de participação. A criança e o adolescente são no tempo presente sujeitos de 

direitos e pessoas em desenvolvimento, ou seja, os direitos não estão sendo projetados 

para o futuro e nem a condição de pessoa se realizará apenas quando elas se tornarem 

adultas. 

Para compreendermos a condição das crianças e dos adolescentes tomamos a 

teoria de Vygotsky (2007), que define que o desenvolvimento humano é histórico. O 

sentido de história é amplo para Vygotsky e compreende tanto a história das condições 

de produção e reprodução da vida, tal como a definição marxista, mas também a 

compreensão da história da espécie, neste sentido este autor discutirá os aspectos 

filogenético, ontogenético, sociogenético e microgenético. Oliveira (2003) considera 

que a noção de história em Vygotsky abrange os aspectos relativos à história da espécie 

humana, do indivíduo enquanto espécie, da sua relação histórica com seu grupo cultural 

e a história única, individual.  

 

Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas 
qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de 
um lado, os processos elementares, que são de origem biológica, de outro, as funções 
psicológicas superiores, de origem sociocultural. A história do comportamento da 
criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas. A história do desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores seria impossível sem um estudo de sua pré-
história, de suas raízes biológicas, e de seu arranjo orgânico. As raízes do 
desenvolvimento de duas formas fundamentais, culturais, de comportamento surgem 
durante a infância: o uso de instrumentos e a fala humana.  (Vygotsky, 2007, p.42) 

 

Gonzalez Rey (2004) e Molon (2003) mostram em seus estudos que a tese 

central da teoria de Vygotsky é a de que a psique é uma construção histórico-social, sua 

formulação feita no início do século XX é um elemento inovador para psicologia, 

porque é uma definição que aponta para uma articulação entre as instâncias sociais e 

subjetivas, bem como para a superação das dicotomias dentro/fora e 

indíviduo/sociedade.  

O sujeito de Vygotsky é compreendido como uma unidade múltipla, que não se 

totaliza, posto que está em constante transformação de si mesmo e do seu contexto, e 

que se realiza “na relação eu-outro, sendo constituído e constituinte do processo sócio-

histórico” (Molon, 2003: p.116). Este é um conceito central na tese vygotksiana que 
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afirma que as funções psicológicas superiores são relações sociais internalizadas. 

Vygotksy defendeu que “nós nos tornamos nós mesmos através dos outros” (1989 

p.56).  

 A constituição do sujeito é explicada em Vygotsky pelo conceito de mediação.  

A ideia de mediação também está presente nas discussões sobre os processos de 

aprendizagem por meio do conceito de "Zona de Desenvolvimento Proximal" (ZDP), 

assim definida: "(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes" (1984, p. 97).   

 Sirgado (2000) nos adverte que o conceito de mediação não pode ser tomado de forma 

meramente instrumental, este autor discute a proposição de Vygotsky para o desenvolvimento 

cultural compreendido em três estágios ou momentos articulados na perspectiva da dialética 

hegeliana, vejamos: 

 

O primeiro momento é constituído pelo “dado” em si, realidade natural ou biológica da 
criança enquanto algo que está dado. É o momento teórico que precede à emergência do 
estado de cultura. O segundo momento é aquele em que o “dado” em si adquire significação 
para os outros (para os homens, em sentido de coletividade ou gênero, como diz Marx). É o 
momento histórico da emergência do estado de cultura; momento de distanciamento do 
homem da realidade em si, a qual se desdobra nele na forma de representação, 
testemunhando a presença da consciência. Enfim, o terceiro momento é aquele em que a 
significação que os outros atribuem ao “dado” natural se torna significativo para si, ou seja, 
para o indíviduo singular. É o momento da constituição cultural do indivíduo quando, 
através desse outro, ele internaliza a significação do mundo transformado pela atividade 
produtiva, o que chamamos de mundo cultural. Portanto, o desenvolvimento cultural é o 
processo pelo qual o mundo adquire significação para o indíviduo, tornando-se um ser 
cultural. Fica claro que a significação é a mediadora universal nesse processo e que o 
portador dessa significação é o outro, lugar simbólico da humanidade histórica. (Sirgado, 
2000 p.66) 

 

Nesta pesquisa buscamos nos pautar pela concepção de que crianças e adolescentes 

são sujeitos ativos e sócio-históricos, que se constituem em seus contextos e, por outro lado 

transformam e constituem os próprios contextos familiares e institucionais. 

Consideramos que as diversas experiências vividas pelas crianças e adolescentes 

diante das medidas protetivas são potencialmente transformadoras de suas histórias pessoais e 

familiares, e, que as crianças e os adolescentes transformam os diversos contextos nos quais 

transitam em sua trajetória pela rede de proteção.  
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2.2 REDE 

 
 

Apoiamos nosso trabalho na concepção de rede (Aun, Vasconcellos, Coelho, 

2007) através da qual se busca focalizar para além do indivíduo, entendendo quais são 

as relações significativas para ele na família nuclear e extensa, no trabalho, na escola e 

na comunidade. A rede é pura conexão, não tem fronteiras. Vasconcellos cita Sluzki 

afirmando que “vivemos imersos em redes múltiplas, complexas em evolução...” 

(Vasconcellos, 2007: p. 14) A observação da rede propicia a consideração do maior 

número de elementos em torno de um problema, o que permite uma abordagem mais 

ampla e o menos redutível possível.  

Para Sluski (1997):  

 

                           Nosso objetivo de estudo, portanto, não é a “verdadeira família”, ou “a visão que uma 
                           dada pessoa tenha da verdadeira família” mas a diversidade sempre mutante de formas, 
                           redes e contextos sociais. (Slusky,1997:32) 
   

Para Musso (2004) “a rede é uma estrutura de interconexão instável, composta 

de elementos em interação, e cuja variabilidade obedece a alguma regra de 

funcionamento.” (p.31). Para o autor este conceito integra três níveis: a rede é composta 

de elementos em interação os quais são os nós da rede conectados por caminhos ou 

ligações resultando em um conjunto instável e tridimensional; a rede é uma estrutura de 

interconexão instável no tempo cuja origem pode ser a partir de um elemento da rede 

simples para outra mais ampla sendo, portanto geradora de uma complexificação auto-

engendrada; a rede obedece a uma regra de funcionamento, que pode ser flexível e que 

explica o sistema organizado em rede, passando-se “da dinâmica da rede ao 

funcionamento do sistema, como se o primeiro fosse o invisível do segundo, portanto 

seu fator explicativo.” (p.32) 

A rede de acolhimento institucional apresenta qualquer que seja o recorte de 

análise escolhido pela pesquisa, a qualidade de uma “complexificação auto-engendrada” 

inerente a estrutura de uma rede, o que exige a disposição de uma análise dinâmica que 

acompanhe o movimento de probabilidades infinitas de conexões. 

Ao tratarmos um ponto da teia relacional, outros pontos igualmente 

importantes aparecem na cena pesquisada, exigindo-nos novos ângulos de visão e 

redefinições da análise construída até aquele momento.  
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Sluski (1997) nos lembra que a escolha do lugar de se traçar uma fronteira que 

delimite a rede social significativa é, de certa forma, arbitrária obedecendo a razões 

mais operacionais do que conceituais para evitar que nos dispersemos na vasta rede 

macrosocial. Essa opção permanece dependente do olhar do observador, o qual 

desempenharia a função de fronteiras que delimitam os pontos da rede a serem 

analisados. 

É importante ressaltar as implicações éticas de uma visão sistêmica em rede, que 

toma o profissional como um “construtor de contextos”, ou seja, vê-lo como um co-

construtor de realidade nos remete diretamente à amplitude de sua responsabilidade. 

Neste sentido é um profissional que busca perceber e distinguir continuamente os 

elementos na sua prática.  

Para Sluski (1997) a rede social afeta a saúde física e emocional do indivíduo e 

das famílias e a saúde física e emocional do indivíduo e das famílias afeta a rede social.  

 

Essa dupla ação permite delinear círculos virtuosos nos quais a presença de uma rede 
social substancial protege a saúde do indivíduo e a saúde do indivíduo mantém a rede 
social, assim como círculos viciosos nos quais a presença de uma doença crônica – ou 
uma deficiência ou uma dificuldade crônica de qualquer tipo – numa pessoa afeta 
negativamente a rede social dessa pessoa (frequentemente com maior intensidade a 
rede que ultrapassa a família nuclear), o que, por sua vez, aumentará a retração da 
rede, e assim por diante, em espiral de deterioração recíproca. (Sluski,1997:67) 

 

Podemos constatar que a proposta de uma rede de assistência à criança e ao 

adolescente, incorre em equívocos freqüentes de um funcionamento circular vicioso, o 

qual pode dar lugar a ações e decisões desconectadas das necessidades da criança, do 

adolescente e da família, já que a fragmentação ainda impera na convivência no 

contexto de acolhimento.  

A rede é composta, nos alerta Sluski (1997), pelos significados das histórias de 

seus componentes, e sendo ao mesmo tempo também geradora e depositária dessas 

narrativas, o seu centro é “arbitrário, flutuante e circunstancial”. (p.136) 

A proposta de prática em rede que pretenda agir em consonância com a idéia 

de circulo virtuoso deve, necessariamente, atentar para os significados que reúnem os 

pontos dessa teia. Família e medidas protetivas do ECA constituem pontos de uma rede 

que deveria se afastar da noção de hierarquia e prevalência de um elemento sobre o 

outro, evitando práticas arbitrárias e invasivas da particularidade de cada sistema 

familiar.  
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A proposta da prática em rede não é, portanto, sinônimo de pensar em rede. 

Pensar em rede pressupõe uma análise democrática da responsabilidade de todos 

aqueles que constroem o contexto do acolhimento institucional. 

Morin (2008) auxilia na convicção da proposta do paradigma da 

complexidade, parceira do conceito de rede, referência para a análise das categorias 

levantadas neste projeto de pesquisa, o qual revela a disposição de uma abordagem 

ampla de vários fatores constituintes da medida de acolhimento institucional, realidade 

social que não pode ser apreendida por um paradigma determinista e redutor. “Estou 

cada vez mais convencido de que os conceitos dos quais nós nos servimos para 

conceber a nossa sociedade – toda sociedade – são mutilados e resultam em ações 

inevitavelmente mutilantes.” (Morin, 2008:21-22) 

Ao analisarmos as medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional e 

seus impactos nos sistemas familiares faz-se necessário contemplar vários pontos 

simultaneamente coerentes com o pensar complexo: as medidas e as relações entre elas 

mesmas, as medidas e o acolhimento institucional, e também as crianças, os 

adolescentes e suas famílias e a rede envolvida (a casa, os diversos órgãos como 

conselhos tutelares, sistema jurídico e outros). 

Morin (1994) define a noção de complexidade: 

 

 Pode-se dizer que há complexidade onde quer que se produza um 
emaranhamento de ações, de interações, de retroações. E esse emaranhamento 
é tal que nem um computador poderia captar todos os processos em curso. Mas 
há também outra complexidade que provém das existências de fenômenos 
aleatórios (que não podem ser determinados e que, empiricamente, agregam 
incerteza ao pensamento) (p.274) 

 

Pensar complexo é um desafio de exercitar a distinção entre as partes do 

contexto sem perder de vista as suas múltiplas conexões, como afirma Morin (1999)  

 

O problema chave é o de um pensamento que una por isso a palavra 
complexidade, a meu ver é tão importante, já que complexus significa “o que é 
tecido junto”, o que dá uma feição à tapeçaria. O pensamento complexo é o 
pensamento que se esforça para unir, não na confusão, mas operando 
diferenciações. (p.33) 
 

O recorte do campo pesquisado é um imperativo que não consegue deixar de 

lado todos os fatores implicados no ponto selecionado pela pesquisa, já que é 

impossível pelas idéias teóricas que embasam o tratamento dos dados colhidos tratar de 
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uma parte da rede de acolhimento sem levar em conta a dimensão do todo embutido 

naquela parte. 

Morin citado por Petraglia (1995) alerta para os riscos de uma análise 

inadvertidamente parcial da realidade.  

 

A concepção que aqui surge situa-nos imediatamente para lá do reducionismo e do 
‘holismo’, apelando para um princípio de inteligibilidade que integra a parte de 
verdade incluída num e noutro: não deve haver aniquilamento do todo pelas partes 
nem das partes pelo todo. (Petraglia, 1995:52) 

 

O acolhimento do complexo inclui a incerteza e o imprevisível, uma vez que a 

evolução do universo se dá na conjunção entre a ordem e a desordem. O conceito de 

ordem na concepção moriniana, segundo Petraglia (1995)  

 

...transcende a antiga idéia de estabilidade, permanência, imutabilidade e constância, 
pois encerra também em seu termo a noção de singularidade presente em seu 
nascimento e desenvolvimento peculiares a cada coisa; como também concerne em 
seu bojo a idéia das interações o que significa que nada existe sem influências 
(internas e externas) e sua interdependência. (p.52) 
 

É necessário, portanto considerarmos tanto a ordem das medidas quanto as 

famílias na sua singularidade e os compreendermos a partir de um contexto que não 

obedece a uma ordem previsível e única. 

A desordem abarca a noção de acaso e se explica pela incerteza, envolvendo a 

importância de um observador que não se paralise diante dos desvios, acidentes 

imprevisibilidades, inesperados que se fazem presentes em qualquer processo, 

intervindo no mesmo. 

Pensarmos a realidade social a partir desta concepção nos faz menos 

aprisionados pelos preconceitos e julgamentos. Quando compreendemos que desordem 

e ordem são complementares, e que da desordem pode nascer a ordem, podemos 

enxergar potencialidades onde só se vê emaranhamento e confusão. As famílias que são 

acolhidas pelas medidas parecem em um primeiro olhar sempre apontar para a não 

saída, mas quando podemos pensar que elas, mesmo no caos podem ter recursos, podem 

“imprevisivelmente” achar novas formas de funcionamento nós podemos nos mover de 

outras formas, e também apostarmos no avanço e nas saídas. 

Outra característica do pensamento complexo é o princípio dialógico, que 

articula elementos, mantendo a dualidade, ou seja, não elimina diferenças ou faz 

reduções em uma unidade. No trabalho de pesquisa em questão encontramos diversos 
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paradoxos e contradições que devem ser levados em conta e não podem ser sintetizados 

ou reduzidos, para não corrermos o risco do empobrecimento ou da mutilação. 

O trabalho de análise sistêmica do impacto das medidas protetivas previstas 

pelo ECA nos sistemas familiares acolhe um contexto de alta complexidade impondo 

uma visão do todo, ao mesmo tempo que das partes. O objeto do projeto é a rede 

relacional que se forma em torno das medidas protetivas e a família, pois qualquer que 

seja o segmento contemplado pela pesquisa ele se conecta automaticamente a uma 

multiplicidade de elementos que compõem a rede de acolhimento institucional da 

criança e do adolescente.  

 

2.3 FAMÍLIA  

Os ordenamentos legais brasileiros definem a família como a instituição 

essencial no processo de socialização de crianças e adolescentes. No cenário 

contemporâneo brasileiro encontramos diversas configurações familiares: conjugais 

nucleares; monoparentais femininas; monoparentais masculinas; famílias reconstituídas, 

famílias extensas, famílias homoparentais. É importante ressaltar que nem a 

Constituição Brasileira de 1988, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e, 

nem o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006) privilegiam apenas uma 

configuração familiar.  

As famílias mesmo em sua pluralidade de configurações são investidas de 

obrigações legais quanto ao cuidado e bem estar de seus membros, especialmente as 

crianças e os adolescentes.  A diversidade das configurações familiares impõe desafios 

às políticas públicas de garantia de direitos e assistência psicossocial às crianças, aos 

adolescentes visando garantir e restituir o direito à convivência familiar.  

Além da diversidade das formas de organização familiar encontramos também 

modos singulares de viver, de elaborar e de expressar as relações familiares entre seus 

membros. Se perguntarmos a uma criança ou adolescente quem é sua família obteremos 

respostas diversas, mesmo entre irmãos. Entre as respostas encontraremos algumas que 

privilegiam os vínculos de consanguidade, outras que ressaltaram os vínculos de 

afinidade e afeto. Alguns se restringirão à família nuclear conjugal e outros irão se 

referir à família extensa.  Vínculos consaguíneos, legais, de convivência e afinidade e 

emocionais tomados isoladamente não são suficientes para definir a experiência 
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familiar, deste modo podemos afirmar que a família é uma instituição social de alta 

complexidade. Consideramos nas práticas de intervenção com as famílias que elas se 

constituem como:  

Um domínio de interação de apoio mútuo na paixão por viver juntos em 
proximidade física ou emocional, gerado por duas ou mais pessoas, seja através de 
um acordo explícito ou porque crescem imersos nele, no acontecer de seu viver. 
(...) Como sistema, uma família existe no âmbito biológico, através da realização 
do viver de seus componentes. Além disso, (...) (a família) se realiza no linguajar e 
emocionar de seus membros como um caso particular da configuração de 
conversações recorrentes (organização) que a definem como membro de tal classe. 
(Méndez; Coddou; Maturana, 1998/1988, p.161-162) 
 

 

A família é o objeto e o destino fundamental das políticas de proteção de 

direitos das crianças e dos adolescentes, e neste sentido é preciso considerar a 

perspectiva de todos os envolvidos na aplicação das medidas protetivas que visam, do 

ponto do ECA, a garantia do direito à convivência familiar, uma vez que os problemas e 

as soluções são co-construções que envolvem a todos. 

As crianças e os adolescentes chegam às casas de acolhimento institucional 

com experiências familiares distintas. Neste campo a literatura tem apontado que após a 

perda dos vínculos com os pais biológicos ou com a família de origem, crianças e 

adolescentes chegam a eleger a própria casa de acolhimento institucional como sua 

referência de família.   

Por outro lado, técnicos e educadores das casas de acolhimento, profissionais 

de psicologia e serviço social inseridos na rede de proteção trazem também suas 

experiências familiares e suas próprias concepções de família. É desde a perspectiva de 

todos os envolvidos na medida protetiva que a família será trabalhada, uma vez que a 

família não preexiste a uma distinção do observador. 

A realidade não existe a priori, mas sim é co-construída e emerge na 

linguagem, conforme a perspectiva de Maturana (1988), outro autor que tomamos como 

guia teórico nessa pesquisa. A realidade se constitui a partir de um observador que a 

distingue num processo de interação e num espaço consensual intersubjetivo. Diferente 

de um determinismo ambiental, o conceito de co-construção da realidade, enfatiza que o 

que determina o que percebemos é como o sistema observador se relaciona com o 

ambiente, e nestas interações ambos se transformam organismo e ambiente. A 

experiência subjetiva é validada em espaços consensuais, de acoplamentos estruturais e 

não em espaços de verdades previamente instituídas. Trata-se de uma postura 

construtivista em que a linguagem tem um papel preponderante. É no domínio da 
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linguagem que está a interseção entre daquele que escuta e daquilo que lhe é 

transmitido. Esta perspectiva admite então múltiplas versões da realidade e, neste 

sentido diferentes narrativas co-constroem diferentes domínios de realidade.  
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3.0 DESENVOLVIMENTO E PROCESSO DA PESQUISA 

3.1 DELIMITAÇÃO DO CAMPO 

O Núcleo de Pesquisa e Intervenção Família e Infância (Faculdade de 

Psicologia da PUC Minas) tem desenvolvido atividades de extensão, ensino e pesquisa 

sobre a temática das medidas protetivas, previstas pelo ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, desde 2006. As atividades foram iniciadas por meio do Projeto de Estágio 

Supervisionado Voluntário (2006-2007), a experiência do estágio voluntário resultou na 

elaboração e realização do Projeto de Extensão Casa Lar (2008-2010) e do Projeto de 

Estágio Curricular Supervisionado, iniciado no segundo semestre de 2009 que encontra-

se no seu segundo ano de funcionamento.   

O conjunto destas experiências propiciou a elaboração deste projeto de 

pesquisa “O Impacto das Medidas Sócio-Protetivas Previstas Pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente nos Sistemas Familiares - FAPEMIG – 2009-2011”.  

O ponto de partida para a definição do campo da pesquisa foi a consulta aos 

arquivos das Casas de Acolhimento da Associação Irmão Sol: Casa dos Pequenos; Casa 

dos Irmãos; Casa Santa Mônica e Casa Tremedal.  O exame dos registros dos casos da 

Casa dos Pequenos foi fundamental para que pudéssemos refazer a trajetória do 

acolhimento institucional das crianças e dos adolescentes assistidos pela Associação. 

Estes dados nos permitiram localizar os irmãos também acolhidos e, o fluxo de 

transferência da Casa dos Pequenos, para as outras Casas em razão basicamente da 

idade, uma vez que a Casa dos Pequenos acolhe crianças entre zero e sete anos ou da 

possibilidade de reunir os irmãos em uma única casa, como prevê as orientações 

técnicas de acolhimento institucional.  

Também por meio da leitura destes registros pudemos retroceder ao momento 

inicial de entrada das crianças e dos adolescentes na rede protetiva, ou seja, a chegada 

dos mesmos nos Conselhos Tutelares.  

A análise dos dados disponíveis nos Conselhos Tutelares nos permitiu 

refazer a trajetória da criança, do adolescente e de sua família antes do acolhimento 

institucional. A história da entrada das crianças e dos adolescentes na rede social de 

proteção pode ser analisada por meio das ações tomadas antes e depois do acolhimento 

institucional. Nosso ponto de partida foi o momento no qual o acolhimento institucional 

já havia acontecido, e a partir desse ponto retrocedemos na história para compreender as 
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medidas protetivas tomadas antes do acolhimento e, deste modo procuramos traçar 

alguns elementos que pudessem esclarecer os impactos destas medidas em dois sentidos 

básicos, o primeiro, o da potencialidade destas medidas na reorganização familiar e, o 

segundo da eficácia das mesmas para evitar a retirada das crianças e dos adolescentes do 

convívio familiar. Percebemos que algumas medidas, embora anteriores à medida de 

acolhimento institucional foram tomadas concomitantemente ao acolhimento 

institucional da criança ou adolescente encontravam-se abrigados. Essa constatação nos 

levou a refletir sobre a potencialidade e a eficácia dessas medidas no sentido de 

promover o retorno das crianças e dos adolescentes, seja à sua família de origem, seja à 

família extensa.  

A aproximação com os primeiros dados nos levou a redefinir o nosso 

campo de pesquisa que focou as Casas de Acolhimento Institucional da Associação 

Irmão Sol e os Conselhos Tutelares da cidade de Belo Horizonte.  

 

3.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

A pesquisa documental é realizada em duas fontes os documentos de fonte 

básica ou de “primeira mão”, ou seja, aqueles que ainda não receberam nenhum 

tratamento analítico. Por exemplo: prontuários, documentos públicos, fichas, recortes de 

jornais e revistas. E documentos de fonte secundária “segunda mão”, ou seja, aqueles 

que já receberam algum tratamento analítico tais como, relatórios de pesquisa, tabelas 

estatísticas entre outros.  

Na presente pesquisa utilizamos os seguintes documentos de primeira mão: 

Projetos da Associação Irmão Sol, os textos legais, tais como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990); Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência familiar e comunitária (2006); As Orientações 

Técnicas para os Serviços Acolhimento para crianças e adolescentes (2009) a Lei de 

Adoção (2010).  

Quanto ao documento de fonte secundária utilizamos a publicação do “Projeto 

Político Educativo para Entidades de Abrigo” da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte (2007), no qual é descrita e comentada a história da política pública 

municipal de acolhimento institucional.  

Quanto aos prontuários das crianças e dos adolescentes encontrados nos 

Conselhos Tutelares, nas Casas de Acolhimento e nos Registros do Projeto de Extensão 
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Casa Lar – PUC Minas, são documentos primários, cujas informações compõem a 

discussão do  Estudo de Caso. 

A análise dos documentos foi ancorada no método dialético, compreendendo-

se que nos documentos legais e de orientações de procedimentos para o acolhimento 

institucional encontramos a afirmação positiva das medidas protetivas, ou seja, o 

aspecto universal. Nos documentos sobre o Projeto Político-Pedagógico da Associação 

Irmão Sol, encontramos o nível particular, ou seja, o modo pelo qual as orientações são 

interpretadas e encarnadas ou não no cotidiano da Associação. Nos estudos de caso 

encontramos o nível da singularidade; é o momento precioso que evidencia as 

contradições. São as contradições refletidas e problematizadas que potencializam as 

mudanças e o aprimoramento necessário da rede de proteção de crianças e adolescentes.  

A seguir apresentamos uma descrição comentada dos documentos, de modo a 

articular a análise de seus conteúdos com os dados coletados pelas outras estratégias 

metodológicas, especialmente dos estudos de caso e das entrevistas.  

 

3.2.1 ASSOCIAÇÃO IRMÃO SOL  

 

A pesquisa na Associação Irmão Sol foi iniciada com uma reunião com os 

seus dirigentes para a apresentação do projeto de pesquisa. Recebemos cópia de três 

documentos que apresentam a Associação. Os documentos não são assinados, nem 

datados. 

O primeiro documento intitulado “Apresentação da Entidade” indica que a 

Associação Irmão Sol iniciou suas atividades em 1989, por iniciativa do Frei Mariano. 

O objetivo primordial era a defesa e o apoio às crianças e aos adolescentes em situação 

de risco e, aos meninos e catadores de papel em situação de rua. A Associação Irmão 

Sol surge, como podemos perceber, no cenário de grande mobilização e discussão 

nacional em prol da criança e do adolescente. Nessa época a recém promulgada 

Constituição de 1988 incluía em seu artigo 227: 

E dever da família, da sociedade do Estado assegurar a criança, com absoluta 
prioridade o direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a 
profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligencia, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art. 227, Constituição 
Federal)  
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A mobilização social em torno da criança e do adolescente em situação de 

vulnerabilidade culminaria no ano seguinte – 1990 - na promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA.  

A primeira experiência de Casa Lar da Associação iniciou-se em 1990, quando 

foi adquirida a primeira casa em um bairro da região norte de Belo Horizonte, na qual 

foram acolhidos alguns jovens sob a responsabilidade de um “Casal Social”. A figura 

do “Casal Social” permaneceu até 2008, quando houve a municipalização da política de 

proteção social e as Casas de Acolhimento Instituicional passaram a ser conveniadas 

com os municípios nos quais estão localizadas. Neste sentido, um dos Coordenadores da 

Associação Irmão Sol nos esclareceu: 

“Com essa mudança, algumas formas de atuação tiveram que ser alteradas. A 
primeira alteração foi no que diz respeito aos responsáveis pelo cuidado das 
crianças e da casa. Antes, eram chamados de “mães e pais sociais”. Casais 
permaneciam na casa de segunda a sábado para cuidar de tudo. Após esta 
mudança, os pais sociais não puderam mais exercer tal função. Agora existem os 
“educadores” que fazem rodízio de 12 por 36 horas e devem ter no mínimo o 
segundo grau completo. A mudança contribuiu para a profissionalização da 
Associação.” (Coordenador 1 – depoimento coletado em abril de 2010). 

Em 1991 a Associação Irmão Sol obteve sua personalidade jurídica, como 

entidade filantrópica e sem fins lucrativos. O atendimento das crianças e dos 

adolescentes nas Casas-Lar segue segundo o documento analisado o “estilo familiar”. 

Até 2010 a equipe técnica das Casas eram multidisciplinares e compostas por 

assistentes sociais, filósofo, psicólogo e pedagoga. A partir de 2011 uma resolução do 

CONANDA passa a exigir que os técnicos responsáveis pelas unidades de acolhimento 

institucional tenham formação em psicologia ou serviço social.  

O eixo norteador do trabalho nas Casas de Acolhimento da Associação Irmão 

Sol é descrito como:  

O trabalho tem como prioridade o retorno familiar, incentivando a reaproximação 
e a organização da família com a criança/adolescente quando possível. Dentro das 
Casas-Lares as intervenções visam criar situações em que o público atendido 
manifeste seus desejos, expresse seus sentimentos, descubra suas potencialidades 
no âmbito afetivo, humano e social, melhore sua auto-estima, resgate seus valores 
de vida partindo do individual ao grupal. Busca-se aproveitar todos os recursos 
possíveis oferecidos pela comunidade e a cidade. (Fonte: Documento 1: 
Apresentação da Entidade Irmão Sol. s/d). (grifos nossos) 

A Associação Irmão Sol contava, no momento do levantamento dos dados 

dessa pesquisa com nove unidades: Casa Lar dos Pequenos (crianças de ambos os sexos 
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entre zero e seis anos); Casa Lar Copacabana (crianças de ambos os sexos entre sete e 

13 anos) Casa Lar dos Irmãos (grupo de irmãos entre sete e 13 anos, de ambos os 

sexos); Casa Lar Santa Mônica (adolescentes, do sexo masculino entre 14 e 18 anos); 

Casa Lar Tremedal (adolescentes, do sexo masculino entre 14 e 18 anos) e, Casa Lar 

Vida Nova (jovens, do sexo masculino entre 16 e 22 anos); Casa das Meninas (crianças 

e adolescentes, do sexo feminino entre sete e 14 anos); República de Xangri-lá que 

recebe jovens, do sexo masculino, acima de 18 anos; Casa Lar Sagrada Família (que se 

encontrava desocupada no momento da coleta dos dados, o documento não faz 

referência ao perfil do público atendido). Em todas as casas a capacidade máxima de 

atendimento é de 15 vagas. A Associação conta ainda, com o espaço de seu escritório 

central.  

O segundo documento analisado tem o título de “Eu não vou ser, eu já sou 

alguém”, sem referência à autoria e sem data. O texto abaixo apresenta o perfil do 

público atendido pela Associação, bem como a sua filosofia de trabalho:  

A Associação Irmão Sol acolhe e acompanha cerca de 130 meninos e meninas de 
rua, que, com sua referência familiar fragilizada, vivem em situação de violência 
e de risco pessoal e social nas ruas, viadutos e favelas de Belo Horizonte. Eles são 
acolhidos em casas-lares, em ambiente familiar. A Associação os acompanha na 
reconquista de seu equilíbrio emocional e social, provendo suas necessidades de 
saúde, incentivando seu retorno à escola, promovendo seu ingresso no mundo do 
trabalho até a conquista de sua autonomia, retorno para a família ou moradia 
independente (Documento 2 “Eu não vou ser, eu já sou alguém”. s/d) (grifos 
nossos) 

 

Ainda no segundo documento encontramos a seguinte descrição das famílias e 

do perfil da criança e do adolescente: 

“Tiveram famílias em que a mãe, frequentemente, assumia o papel de 
principal responsável pelo sustento da família, com um pai ausente, real ou 
simbolicamente. Foram expostos, ainda em casa, à fome, à violência moral, física 
e sexual e, muitas vezes expulsos de lá pelo novo companheiro da mãe. Em 
continuação, evadiram-se ou foram expulsos da escola e foram rejeitados pela 
comunidade, alguns até mesmo com características psicopatológicas que 
incrementaram suas dificuldades de adaptação pessoal, familiar e social.” 
(Documento 2 “Eu não vou ser, eu já sou alguém”. s/d) (grifos nossos) 

No terceiro documento que tem o titulo de “Como trabalhamos”, também não 

encontramos a indicação de autoria e data de sua divulgação. Neste documento é 

enfatizado o trabalho com adolescentes e com os jovens, destacando-se quatro 

objetivos:  
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Incentivar o jovem para o retorno à escolarização formal, procurando vagas em 
escolas públicas, acompanhando-o na matrícula, provendo material escolar e 
uniforme, velando pela freqüência às aulas e fornecendo apoio pedagógico e 
reforço escolar quando necessário. Prover modos de educação alternativa e 
complementar à escola formal; 

Prover as necessidades do jovem na área de saúde, identificando sequelas de 
doenças e acidentes sofridos na rua, mantendo serviços próprios ou procurando 
recursos públicos para o tratamento e proporcionando uma educação voltada para a 
prevenção e manutenção do bem estar corporal 

Verificar as condições de documentação para o exercício da cidadania do jovem, 
como: registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, 
titulo de eleitor e outros e executar as ações necessárias para a obtenção destes 
documentos; 

Tentar resgatar os laços familiares dos jovens, procurando uma família de 
origem e sua comunidade, mantendo com elas contatos sistemáticos, trabalhando 
as dificuldades que ocorreram num certo momento e que levaram seu filho a buscar 
a rua; tentar restaurar os vínculos, ajudando o jovem a tomar uma posição mais 
madura em relação à possibilidade de volta para casa; acompanhar este retorno; 
resguardar o papel da família na educação dos filhos, seus direitos e deveres”  
(Fonte: Documento 3: Como trabalhamos). (grifos nossos). 

 

Não encontramos nos documentos analisados nenhuma referência explicita aos 

princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, nem a posição da 

Associação Irmão Sol na rede social de proteção e defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Esses documentos também não apresentam nenhuma consideração sobre a 

própria “medida de acolhimento institucional”, embora seja a Associação Irmão Sol, 

uma entidade na qual a medida de acolhimento institucional é realizada.  

As referências às famílias traçam delas uma imagem de vulnerabilidade 

material e simbólica. Indica-se a necessidade de restaurar os vínculos familiares, bem 

como de “resguardar o papel da família na educação dos filhos, seus direitos e 

deveres”, sem que, contudo sejam apresentadas nestes documentos a metodologia de 

abordagem e trabalho com as famílias. (grifos nossos) 

O último documento é bastante enfático em relação ao trabalho com os jovens, 

que deve favorecer a construção da autonomia deles, pela via da escolarização e do 

trabalho. Esta afirmação nos possibilita discutir a hipótese de que estes jovens tenham 

uma trajetória significativa de perda dos vínculos familiares e de extensa experiência de 

institucionalização, dois elementos que concorrem para a impossibilidade de retorno 

para a família de origem e de inclusão em uma família adotiva.  
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Os outros documentos examinados nos arquivos dizem respeito aos casos 

singulares das crianças e dos adolescentes acolhidos, estes dados serão apresentados e 

discutidos no tópico dos “Estudos de Casos”. 

3.2.2 DOCUMENTOS OFICIAIS  
 

    Neste item trataremos de quatro documentos oficiais que amparam e 

orientam do ponto de vista legal as ações da rede de proteção e defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes, são eles: Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei 12.010 de 

2009 e a Lei de Adoção 2010; o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

direito de crianças e adolescentes à convivência familiar (2006); as Orientações 

Técnicas de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009) e o Projeto 

Político Educativo para Entidades de Abrigo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

(2007).  
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3.2.2.1 Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e Lei de Adoção (2009) 
 

O primeiro documento a ser examinado é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. Promulgado em 1990 o ECA prevê as medidas protetivas 

destinadas às crianças e aos adolescentes em situação de risco pessoal e social, bem 

como, prevê a formalização dos equipamentos necessários à gestão destas medidas, no 

que diz respeito à aplicação e fiscalização das mesmas.  Alguns artigos do ECA foram 

redefinidos a partir da Lei de Adoção  (n° 12.010) promulgada em 2009, por esta razão 

apresentamos estes dois documentos em um único ítem.  

Na análise destes documentos fizemos um recorte privilegiando os artigos que 

tratam do direito à convivência familiar e comunitária, das medidas protetivas e do 

funcionamento do Conselho Tutelar.  

A leitura atenta do ECA mostra claramente o lugar de centralidade da família, 

como instituição primária responsável pela socialização, cuidado e proteção de direitos 

das crianças e dos adolescentes. A família tem sido reconhecida pela legislação vigente 

no Brasil como “estrutura vital, lugar essencial à humanização e à socialização da 

criança e do adolescente, espaço ideal e privilegiado para o desenvolvimento integral 

dos indíviduos” (Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Brasília: 2006 p.27).  

 O ECA trata no artigo 19 do Direito à Convivência Familiar:  

Art. 19. 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 
substâncias entorpecentes. 

Este artigo traz como consequência imediata para as políticas públicas de 

proteção às crianças e aos adolescentes em situação de risco, de violência, e de violação 

dos direitos, a necessidade da estruturação de programas e serviços dispostos em rede, 

que preservem a convivência familiar e, que evitem a institucionalização das crianças e 

dos adolescentes, e, a consequente perda de seus vínculos familiares e comunitários.  

O contraponto do direito é o dever e, para que a convivência familiar seja 

garantida as famílias devem, ainda segundo ECA:   
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Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 
cumprir as determinações judiciais. 

O ECA faz uma ressalva importante ao afirmar que a situação de pobreza não 

é motivo para que a família seja considerada incapaz de cumprir o seu papel. Este 

aspecto mostra uma das diferenças importantes entre o ECA o antigo Código de 

Menores (1927-1990) que considerava que os “menores em situação irregular” 

deveriam ser retirados de suas famílias e institucionalizados, entre o leque dos aspectos 

que compunham a situação “irregular” estava a pobreza da família.  

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 
para a perda ou a suspensão do poder familiar.  

Quando a família estiver em situação de impossibilidade de arcar com os seus 

deveres, o Estado deve ampará-la para que ela cumpra o seu papel primordial, como 

disposto pelo ECA:  

Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da 
medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual 
deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 

O artigo 98 do ECA dispõe que:  

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

O artigo explicita em seguida três condições para que as medidas sejam 

aplicadas a primeira “por ação ou omissão da sociedade ou do Estado”, ou seja, 

situações que ocorrem fora do espaço intra-familiar, podemos citar como exemplo desde 

a falta de vaga em uma escola pública ou em leito hospitalar, às práticas discriminação. 

A segunda condição diz respeito às relações intra-familiares e é colocada nos seguintes 

termos “por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável”, a falta ou omissão 

muitas vezes são o resultado da negligência, por exemplo, por não buscar os meios para 

o atendimento à saúde, não vacinar as crianças, não matriculá-las na escola. No entanto, 

um aspecto também interessante na questão da “falta ou omissão” quando a família não 

busca recursos públicos ou comunitários para enfrentar suas carências materiais, poi 

podemos supor que os casos graves de carência material tendem a provocar também 

uma desordem do ponto de vista simbólico e emocional que muitas vezes impede ou 

dificulta que essas pessoas se coloquem numa posição ativa de busca de ajuda. Por 
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outro, lado é preciso considerar também o baixo nível de informação dos próprios 

direitos. O abuso manifesta-se na violência intrafamiliar de diversas ordens, tais como 

física, emocional, sexual, exploração do trabalho, entre outras. O abuso parental revela 

as relações assimétricas de poder, e, além disso, concepções culturais bastante 

arraigadas, tais como a representação dos filhos como propriedade dos pais, ou a 

utilização dos castigos físicos justificados como práticas educativas, por exemplo. 

Finalmente, o terceiro motivo é posto na “em razão de sua conduta”, ou seja, quando 

crianças e adolescentes têm comportamentos de risco para a sua integridade física, 

psicológica, social e moral, haja vista a inclusão no tráfico de drogas acompanhada de 

ameaças de morte.  

As medidas protetivas previstas pelo ECA, em 1990, foram revistas em 2009 a 

partir da Lei de Adoção. Originalmente havia oito medidas protetivas, atualmente são 

nove, elas devem ser determinadas pela autoridade competente, o Juiz da Infância e da 

Juventude, no entanto o Conselho Tutelar pode encaminhar crianças e adolescentes para 

uma instituição de acolhimento institucional comunicando em seguida sobre sua ação ao 

Juiz.  

A primeira medida “encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 

de responsabilidade” pode-se indagar aqui sobre a precisão dessa medida. A redação 

do  texto parece ocasionar também a imprecisão das ações, nesse sentido encontramos 

registros nos Conselhos Tutelares,  de que “os pais foram advertidos”, sem, contudo 

haver a explicitação do conteúdo da advertência.  

A segunda medida “orientação, apoio e acompanhamento temporário” a 

família é encaminhada, pelo Conselho Tutelar, à rede  protetiva para a inclusão em 

grupos de apoio sócio-familiar; para regularização de documentos; para o recebimento 

emergencial de uma cesta básica, de uma bolsa aluguel, entre outras ações.  

A terceira medida é a de “matrícula e freqüência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental”. A ação do Conselho Tutelar poderá 

ser tanto de apoio à família, que não encontrou uma vaga em uma escola pública ou que 

por algum motivo teve a matrícula de sua criança ou adolescente recusada; ou de 

advertir esta família de que a não inclusão da criança ou do adolescente na escola e o 

acompanhamento da frequência escolar configura uma violação de direitos. Em alguns 
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casos a não inclusão da criança e do adolescente na escola revela a sua inclusão precoce 

no mundo do trabalho, o que também configura uma violação de direitos.  

Na  “inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente”, quarta medida, encontramos o Programa do Bolsa Família, 

por exemplo, ou encaminhamento dos pais ou responsáveis para programas de 

qualificação para o trabalho ou projeto de geração de renda; inclusão das crianças em 

jornadas ampliadas, ou seja, em atividades que se estendem após a jornada escolar; 

inclusão dos adolescentes a partir dos 15 anos em programas como o Pró-Jovem. 

A quinta medida é a “requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial” tanto para os pais e/ou 

responsáveis quanto para a própria criança ou adolescente, que são encaminhados para a 

rede pública de atendimento, para as instituições comunitárias ou para as Clínicas-

Escola nas universidades.  

A sexta medida é a “inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”. Neste sentido tem se 

percebido que a dependência química de drogas tanto legais quanto ilegais é um 

elemento importante a ser considerado na vulnerabilidade das relações familiares, e 

fator que dificulta  especialmente que os pais, tenham condições de cuidar de seus 

filhos.  

A sétima medida de “abrigo em entidade” passa a ser nomeada a partir de 2009 

de “acolhimento institucional”. Esta medida implica a suspensão do poder familiar e a 

retirada da criança ou do adolescente de sua casa e sua inserção em uma instituição. A 

medida de acolhimento institucional tem caráter temporário e excepcional, quando são 

construídas as condições para o retorno da criança e do adolescente à sua casa, ou 

definitiva quando este retorno é impossível e, a criança e o adolescente podem ser 

adotados.  

O ECA determina que:  

§ 2o  A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária.  
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A Lei n°12.010 (2009)  tem como objetivo aperfeiçoar as práticas da rede de 

proteção no sentido de garantir a eficácia das ações que visam a garantia do direito à 

convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, tal como previsto no ECA.  

A nova Lei institui o Plano Individual de Atendimento (PIA) que deverá ser 

elaborado pelos técnicos da entidade de acolhimento institucional, com a participação 

da criança e do adolescente:   

§ 4o  Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade 
responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um 
plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a 
existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária 
competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família 
substituta, observadas as regras e princípios desta Lei.  (Lei n°12.010 - 2009)   

§ 5o  O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do 
respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança 
ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Lei n°12.010 - 2009)   

A nova Lei  prevê que o primeiro PIA deve ser apresentado à instância jurídica 

até quinze dias após o acolhimento. O segundo no primeiro mês de acolhimento e, daí 

em diante um a cada seis meses, pelo prazo máximo dois anos. Espera-se que neste 

tempo o trabalho da rede tenha construído a possibilidade do retorno à convivência 

familiar da criança e do adolescente, seja com sua família de origem, seja com a família 

extensa ou com a família substituta.  

As pesquisas têm mostrado que quanto mais longo o tempo de permanência na 

instituição de acolhimento institucional, mais fragilizados se tornam os laços familiares 

e comunitários das crianças e dos adolescentes. Por outro, quanto menor a criança maior 

o impacto do tempo de sua permanência na instituição de acolhimento. Por exemplo, 

uma criança de dois anos que permanece na medida de acolhimento por três anos terá 

vivido mais do dobro de sua vida no contexto institucional, numa fase em que os 

vínculos familiares estão sendo construídos.  

É preciso ressaltar que esta Lei é bastante recente (2009) e que existem muitos 

casos de crianças e adolescentes que já vivem uma situação de institucionalização e de 

perda de vínculos familiares e de dificuldade de adoção, restando a entidade de 

acolhimento como a única referência de vínculos afetivos e sociais.  
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Estima-se que atualmente no Brasil aproximadamente 29.000 crianças e 

adolescentes estejam em medida de acolhimento institucional, segundo o Cadastro 

Nacional de Crianças Acolhidas. As crianças entre 0 e 11 anos representam 57% deste 

total, 42% se referem aos adolescentes acima de 12 anos. As crianças e adolescentes do 

sexo masculino são a maioria, com uma diferença de 10% em relação ao sexo 

feminino. Pesquisa anterior realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 

(2004) verificou que  

 

Em relação ao tempo de permanência no abrigo, os dados encontrados dão conta 
de que mais da metade das crianças e dos adolescentes pesquisados (52,6%) vivia 
em instituições há mais de dois anos, sendo que, dentre ela, 32,9% estava nos 
abrigos por um período entre dois e cinco anos; 13,3%, entre seis e 10 anos, e 
6,4%, por um período superior a 10 anos. (IPEA/CONANDA, 2004 p.64) 
 

Parece que não houve uma mudança significativa neste quadro no período de 

2004 a 2009, o que motiva a explicitação do prazo máximo de acolhimento de dois 

anos, bem como a instituição do PIA como instrumento de planejamento e avaliação das 

ações da Rede que objetivam a restauração do direito à convivência familiar.  

A oitava medida “inclusão em programa de acolhimento familiar” foi 

incluída no ECA após a promulgação da  Lei 12.010 de 2009. Segundo Baptista (2006) 

o acolhimento familiar é uma  prática “que leva a um sujeito, criança, adolescente ou 

adulto a conviver como membro transitório ou definitivo de outra família que não é a 

família na qual nasceu” (p.5). 

O acolhimento familiar não é a adoção, embora a família acolhedora  receba a 

guarda legal, não é feita a alteração da filiação, ou seja, do ponto de vista jurídico a 

criança ou o adolescente acolhido não se torna filho daqueles que o acolhem. No 

entanto a família acolhedora torna-se responsável por prover materialmente as crianças 

e os adolescentes, mas também de cuidar da escolarização, da saúde, do lazer, da 

convivência comunitária, enfim de ampará-la em sentido amplo, ou seja, tanto material 

quanto simbólico.   

Diferentemente do acolhimento institucional não há prazo máximo estipulado 

para a duração do acolhimento, a literatura específica aponta que a colocação em família 
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acolhedora pode se estender até que sejam encontradas as soluções para os problemas 

vivenciados na família de origem.   

A nona e última medida protetiva é a de colocação em família substituta. A 

nova lei de adoção (n° Lei 12.010 de 2009) prevê que esgotadas as possibilidades de 

reinserção na família de origem ou na família extensa, o juiz determina a retirada 

definitiva do poder familiar e, a colocação da criança e adolescente em processo de 

adoção. Não é objeto desta pesquisa a investigação do processo de adoção, 

apresentamos apenas os artigos que explicitam as condições para a abertura de tal 

processo. 

§ 9o  Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do 
adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou 
comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório 
fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das 
providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da 
entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito 
à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela 
ou guarda.  

§ 10.  Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender 
necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que 
entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda.  

§ 11.  A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um 
cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em 
regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com 
informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as 
providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família 
substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.  

§ 12.  Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão 
gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a 
implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência 
em programa de acolhimento.” (n° Lei 12.010 de 2009) 

A análise das medidas protetivas revela que não há entre elas uma gradação e 

uma articulação. As seis primeiras medidas podem ser aplicadas de forma concomitante, 

ou seja, não são excludentes uma em relação às outras. Elas dependem de maior grau de 

adesão das famílias, da conexão da rede de proteção, da disponibilidade de serviços e 

programas que possam responder de forma imediata às demandas que são apresentadas.  

A reconstituição da trajetória das crianças e dos adolescentes acolhidos pela 

Associação Irmão Sol, mostra que suas famílias receberam algumas medidas protetivas 
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anteriores ao acolhimento institucional de suas crianças e adolescentes, no entanto 

parece que a adesão dessas famílias é insuficiente, revelando uma precária parceria no 

acompanhamento psicossocial com as mesmas.  

Como as medidas não são graduais e, podem ser simultâneas não há a 

explicitação de um tempo para a avaliação da eficácia de cada uma delas. Consideramos 

aqui como índices de eficácia das medidas anteriores a potencialização dos recursos 

materiais e simbólicos das famílias, que promovesse a sua reorganização e que evitasse 

a retirada de suas crianças e adolescentes. Dito de outro, o impacto positivo das medidas 

anteriores fica evidenciado na potência das mesmas em evitar o acolhimento 

institucional.  

A medida de acolhimento institucional denuncia de certo modo as dificuldades 

de execução das medidas anteriores, bem como, graus extremos de vulnerabilidade das 

famílias relacionadas tanto às condições matérias precárias quanto ao com ao 

comprometimento das fragilidades emocionais. Não são raros os casos em que os pais 

das crianças e dos adolescentes estão inseridos no tráfico de drogas ou que são usuários 

de drogas lícitas e ilícitas. 

A medida de acolhimento institucional cumpre a função de proteger as crianças e 

os adolescentes, retirando-as do contexto familiar de violência e violação de direitos 

com o objetivo de que durante o afastamento do convívio entre pais e filhos seja 

realizada uma intervenção de cunho psicossocial visando à superação das condições que 

geraram essa medida e a reintegração familiar.   No entanto, as dificuldades para a 

reinserção familiar são de diversas ordens, tais como: o alto grau de vulnerabilidade das 

famílias; o longo tempo de acolhimento institucional que somado à idade das crianças 

(especialmente das crianças maiores e dos adolescentes) têm sido um fator de 

fragilização e até mesmo ruptura de vínculos familiares; a dificuldade de conexão entre 

os diversos pontos da rede de atendimento; à pouca de adesão das famílias às propostas 

que lhes são feitas; o despreparo e as precárias condições de trabalho dos profissionais 

das Casas de Acolhimento Institucional, que dificultam o contato sistemático com as 

famílias. Todos estes fatores acabam por gerar um efeito paradoxal na medida de 

acolhimentos institucional, ou seja, a não restituição do direito à convivência familiar e 

a institucionalização prolongada das crianças e dos adolescentes.  
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O tempo prolongado em acolhimento institucional gera o risco de tornar-se um 

tempo de espera por uma adoção.  Como as pesquisas têm indicado há por parte dos 

casais ou das pessoas que se dispõem a adotar um filho, a preferência por crianças 

pequenas, até um ano de vida, brancas e saudáveis. Muitas crianças e adolescentes em 

medida de acolhimento institucional fogem a esse padrão: estão mais velhas e grande 

número é de crianças não brancas, restando então como perspectiva a permanência na 

entidade de acolhimento institucional por um tempo muito superior aos dois anos 

previstos no ordenamento legal.  

O acolhimento institucional do adolescente acarreta questões particulares a essa 

faixa etária, uma vez que as entidades de acolhimento institucional se vêem com a tarefa 

de construir com os adolescentes, especialmente, projetos que visem sua autonomia pela 

via da escolarização e preparação para o trabalho.  

Outro ponto destacado no texto do ECA, para fins desta pesquisa é aquele que  

regulamenta a existência do Conselho Tutelar assim definido:  

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos nesta Lei. 

 

Em Belo Horizonte existe atualmente nove Conselhos Tutelares um em cada 

regional (centro-sul; oeste; leste; norte; nordeste; noroeste; Venda Nova, Pampulha e 

Barreiro). O Conselho Tutelar é  a porta de entrada das crianças, dos adolescentes e suas 

famílias para o sistema de proteção e defesa dos direitos.  

O ECA define as seguintes atribuições ao Conselho Tutelar:  

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no 
art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança; 
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b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 
previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 
previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão 
do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do 
adolescente junto à família natural 

 Parágrafo único.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 
necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao 
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal 
entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção 
social da família.   

 

Os Conselhos Tutelares foram visitados no desenvolvimento desta pesquisa e 

os seus registros de casos foram disponibilizados para que se pudesse reconstruir a 

trajetória das crianças e dos adolescentes em medida de acolhimento institucional.  

 

3.2.2.2PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO 

DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

(2006) 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência (2006) foi elaborado conjuntamente por representantes das 

esferas governamentais e da sociedade civil organizada e, de organismos internacionais 

e, foi apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -  



 

 

36

CONANDA e Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. Esta iniciativa revelou 

a intenção do governo federal de tratar esta questão como prioridade.  

A apresentação do documento afirma que a garantia do direito à convivência 

familiar está indissoluvelmente ligada à política de proteção à família:  

O Plano constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a 
cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o 
paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e 
comunitários preconizados pelo Estatuto da Criança  e do Adolescente. A 
manutenção dos vínculos familiares e comunitários – fundamentais para a 
estruturação das crianças e dos adolescentes como sujeitos e cidadãos – está 
diretamente relacionada ao investimento nas políticas públicas de atenção à família. 
(Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência: 2006 p.23) 

O documento ancora-se nos ordenamentos jurídicos do Estado brasileiro os 

quais estabelecem a família como a base da sociedade brasileira. As definições legais 

contidas tanto na Constituição de 1988 quanto no ECA (1990) enfatizam que o 

elemento central na definição da família é a existência dos vínculos de origem natural 

(considerada a filiação biológica) quanto de origem adotiva, o que é fica ressaltado na 

definição legal é a existência da relação de parentalidade de filiação, não importa o tipo 

de arranjo familiar, ou seja, o texto legal comporta em sua definição a pluralidade de 

arranjos familiares com os quais convivemos na sociedade contemporânea: família 

nuclear conjugal, monoparental feminina ou masculina, reconstituída, homoparental e 

extensa.  

O Plano reafirma a centralidade da família, tanto do ponto de vista da 

promoção do desenvolvimento saudável das crianças “Desde o seu nascimento, a 

família é o principal núcleo de socialização da criança. A relação como seus pais, ou 

substitutos, é fundamental para sua constituição como sujeito, desenvolvimento afetivo 

e aquisições próprias a esta faixa etária” (.39); quanto nas ações da políticas públicas 

que visam assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, neste último sentido 

relaciona oito condições que devem ser atendidas para que o direito à convivência 

familiar seja assegurado, vejamos: 

1. “A existência e a adequada estruturação de uma rede de serviços de atenção e 

proteção à criança, ao adolescente e à família” (p.46). Entre os serviços elencados 

encontramos: a orientação psicopedagógica; a criação de espaços de reflexão para os 
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pais sobre a educação dos filhos; intervenção em situações de crise para que se alcance 

o fortalecimento da família para que ela cumpra de forma adequada o seu papel e os 

direitos das crianças e dos adolescentes sejam preservados. Como podemos perceber, a 

lógica inicial destes serviços é posta tanto na prevenção de conflitos mais graves, quanto 

do oferecimento de espaços educativos e terapêuticos nos quais os conflitos possam ser 

expressos e elaborados. Este ítem, no entanto, se encerra com a seguinte ressalva “ou 

propiciando cuidados alternativos à criança e ao adolescente que necessitem, para sua 

segurança e após rigorosa avaliação, técnica, ser afastados da família” (p.46). 

Importante ressaltar, o caráter “alternativo” das ações que visam o afastamento familiar, 

ou seja, são ações excepcionais e de exceção, como prevê o ECA.  

2. “Difusão de uma cultura de direitos, em que as famílias, a comunidade e as 

instituições conheçam e valorizem os direitos da criança e do adolescente” (p.46). 

Encontramos aqui a necessidade de uma mobilização social mais ampla, envolvendo a 

mídia, as instituições educativas em favor de uma cultura da paz.  

3. “A superação de padrões culturais arraigados, característicos de uma sociedade 

patriarcal, marcada pelo autoritarismo, em que se admite a imposição de castigos físicos 

e outros tipos de agressão como “educação” dada à criança e ao adolescente” (p.46). 

Assistimos muitas vezes a violência intra-familiar ser justificada como “prática 

educativa”, a construção de outros modos de socialização das crianças é um processo 

contínuo e longo.  

3. Formação dos profissionais tendo em vista a capacitação dos mesmos para atuarem 

“junto a crianças,  adolescentes e família, especialmente nas áreas de educação, saúde e 

assistência social, de reconhecer os sinais de violência contra a criança e o adolescente, 

denunciá-la e enfrentá-la...” (p.46). Esta atitude pró-ativa está relacionada a uma série 

de fatores desde a formação profissional, à mudança de concepções culturais que não 

consideram que, especialmente, as crianças sejam capazes de verbalizar as suas 

experiências e, muitas vezes desacreditar do conteúdo expresso por elas.   

4. “A existência e a adequada estruturação dos Conselhos Tutelares” (p.47) Belo 

Horizonte conta atualmente com nove Conselhos Tutelares.  A experiência de consulta 

aos registros dos Conselhos para fins desta pesquisa trouxe alguns elementos de 

reflexão que serão expostos no ítem de discussão dos Estudos de Caso.  
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5. “A oferta de serviços de cuidados alternativos à criança e ao adolescente que 

necessitem...” (p.47) Os serviços alternativos têm sido as Casas de Acolhimento 

Institucional, nas quais é realizada a medida de acolhimento institucional. 

6. “A oferta de serviços de apoio psicossocial à família visando a reintegração familiar, 

bem como de acompanhamento no período pós-reintegração” (p.47). As experiências do 

Núcleo de Intervenção e Pesquisa Família e Infância (PUC Minas) mostraram que são 

feitas inúmeras tentativas de acompanhamento psicossocial e psicoterapêutico com as 

famílias que tiveram suas crianças e adolescentes retirados por meio da medida de 

acolhimento institucional. Discutiremos mais adiante os desafios presentes neste tipo de 

atendimento tanto pela dificuldade de adesão das famílias, quanto pela desconexão da 

própria rede de serviços, o que gera muitas vezes a sobreposição de ações ou ações 

contraditórias. Quanto ao acompanhamento no período pós-reintegração na família os 

dados coletados nas entrevistas com os educadores revelam que esta não é uma prática 

sistemática e constante.  

3.2.2.3 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (2009). 

As orientações técnicas para os serviços de acolhimento institucional foram 

elaboradas por uma equipe composta de profissionais ligados ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Conselho Nacional dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes (CONANDA) e Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das políticas publicas de 

atenção às crianças, adolescentes e suas família, especialmente dos serviços de 

acolhimento do país. Partindo do princípio de que toda situação de afastamento das 

crianças e dos adolescentes de suas famílias deve ser compreendida como excepcional e 

provisória a grande tarefa dos serviços de acolhimento é o investimento no retorno das 

mesmas ao convívio familiar. Esgotadas as possibilidades de reinserção na família de 

origem buscar-se-á o encaminhamento para a família substituta.   

O documento discute três modalidades de serviços: o abrigo, a casa lar e a 

família acolhedora. Além de orientar, tem também como finalidade regulamentar em 

todo território nacional os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, 

respeitadas as diversidades regionais.  
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Dividido em três capítulos, o primeiro, apresenta uma síntese histórica das 

práticas de acolhimento a partir da promulgação do ECA, no segundo são apresentadas 

as orientações metodológicas para a organização dos serviços e, o último apresenta a 

proposta de regionalização dos serviços de acolhimento institucional.  

A análise deste documento, para fins dessa pesquisa, privilegiou as orientações 

quanto aos princípios, a estruturação e o gerenciamento dos serviços de acolhimento 

institucional.  

Ao tratar a estruturação dos serviços de acolhimento institucional ressalta os 

seguintes princípios: (1) Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar, este 

princípio reforça a necessidade de investimento nas medidas protetivas anteriores ao 

acolhimento institucional; (2) Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar, um 

princípio que visa evitar a permanência por longos períodos das crianças e adolescentes 

na entidade de forma a não permitir a institucionalização; (3) Preservação e 

Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários, que está intimamente 

relacionado ao princípio anterior, os serviços devem promover o contato entre as 

famílias e as crianças e os adolescentes exercendo uma função mediadora tendo em 

vista a restauração dos vínculos familiares e a potencialização dos recursos materiais e 

simbólicos da família em prol de sua reorganização; (4) Garantia de Acesso e Respeito à 

Diversidade e Não discriminação: os serviços devem estar disponíveis a todos os que 

deles necessitem e, aqueles que são acolhidos não podem ser discriminados ou 

desrespeitados por sua condição social, étnica, religiosa ou de orientação sexual. (5) 

Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado: os serviços devem oferecer um 

espaço no qual a identidade, as preferências, as escolhas, as opiniões das crianças e dos 

adolescentes sejam respeitadas. A preservação de seus objetos pessoais, roupas, material 

de higiene pessoal, material escolar, seus brinquedos contribui para que as crianças e os 

adolescentes não sejam despersonalizados. Ainda neste sentido informar à criança e ao 

adolescente os motivos pelos quais ela recebeu a medida protetiva e esclarecê-la quanto 

aos trâmites de seu processo é considerar a sua história.  Permitir que possa falar das 

suas experiências e ajudá-la a elaborar as suas vivências é imprescindível (6) Garantia 

de Liberdade de Crença e Religião: muitas das entidades de acolhimento institucional 

são filiadas a igrejas ou congregações religiosas de vários credos: católicas, 

protestantes, espíritas entre outras, mas é importante que todas as crianças e 

adolescentes tenham liberdade de expressar e praticar a sua crença religiosa, mesmo 

quando esta não é a linha da instituição que a acolheu; (7) Respeito à Autonomia da 
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Criança, do Adolescente e do Jovem: este princípio parece indicar a necessidade de 

considerar as escolhas, as opiniões as expressões das crianças e dos adolescentes, mas 

por outro lado, não podemos deixar de compreender que a autonomia é uma construção 

feita na e pela mediação com o outro, neste sentido as entidades de acolhimento 

institucional, além da dimensão do cuidado e da proteção, têm uma dimensão educativa.  

A segunda parte do documento é muito importante, pois disponibiliza algumas 

orientações metodológicas. A primeira indica a necessidade de realização do Estudo 

Diagnóstico e tem a finalidade de avaliar a situação de risco à qual a criança ou 

adolescente estão submetidos, bem como, as condições da família para superação das 

violações de direitos observadas e o provimento de proteção e cuidados. Como veremos 

o estudo diagnóstico é o primeiro passo para o prosseguimento das outras estratégias 

metodológicas indicadas nesse documento.  

Para elaboração do estudo de caso é recomendado o levantamento de alguns 

dados, tais como: a composição familiar e o contexto sócio-econômico e cultural da 

família; mapeamento dos vínculos significativos na família extensa e análise da rede 

social de apoio da criança ou adolescente e de sua família; valores e costumes da 

comunidade da qual a família faça parte; as condições de acesso da família a serviços, 

programas e projetos das diversas políticas públicas que possam responder às suas 

necessidades; as situações de vulnerabilidade e risco vivenciadas pela família que 

repercutam sobre sua capacidade de prover cuidados; a situação atual da criança ou 

adolescente e de sua família, inclusive motivação, potencial e dificuldades da família 

para exercer seu papel de cuidado e proteção; a história familiar e se há padrões 

transgeracionais de relacionamento com violação de direitos; as situações atuais e 

pregressas de violência intra-familiar contra a criança e o adolescente, gravidade e 

postura de cada membro da família em relação à mesma; análise da intensidade e 

qualidade dos vínculos entre os membros da família; percepção da criança ou 

adolescente em relação à possibilidade de afastamento do convívio familiar – se 

demonstra, por exemplo, medo de permanecer na família ou tristeza por afastar-se da 

mesma; possibilidade de intervenção profissional e encaminhamentos que visem à 

superação da situação de violação de direitos, sem a necessidade de afastamento da 

criança e do adolescente da família; e, finalmente se nos casos de violência intra-

familiar, se há possibilidade de afastamento do agressor da moradia comum para a 

manutenção da criança ou adolescente. 
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O Plano de Atendimento Individual e Familiar – PIA é outra 

recomendação. As observações e as entrevistas realizadas nas Casas de Acolhimento 

Institucional no desenvolvimento de nossa pesquisa permitiu-nos perceber que há um 

esforço para a realização do PIA, em três momentos:  o primeiro até quinze dias após a 

entrada da criança e do adolescente, o próximo trinta dias depois e, em seguida a cada 

seis meses. Esta é uma estratégia que exige o acompanhamento caso a caso, de modo 

processual. Envolve a participação das crianças e dos adolescentes, exige a aproximação 

com a família de origem e a conexão dos diversos pontos da rede dos serviços de 

proteção e de assistência.  

O PIA pressupõe a capacitação de todos os envolvidos para analisar a 

condição que gerou o acolhimento institucional e de projetar ações que possibilitem a 

superação destas condições. Talvez o aspecto a ser mais destacado do PIA seja aquele 

de uma construção coletiva, pois envolve múltiplos atores: crianças, adolescentes, 

famílias e a própria rede. É preciso também que sejam feitas avaliações contínuas sobre 

os efeitos das ações realizadas, bem como, dos impedimentos e resistências que 

dificultam o processo de mudança.  

No entanto, há um risco, de que o PIA seja tomado como uma exigência 

burocrática, como “mais um papel” a ser preenchido, o que esvaziaria todo o seu sentido 

mais amplo. As dificuldades de operar com este novo instrumento parecem estar 

relacionadas à urgência/emergência dos casos; a escassez e à falta de qualificação 

profissional.  

O Acompanhamento da Família de Origem é outra recomendação 

importante.  A medida de acolhimento institucional pretende de um lado retirar a 

criança ou o adolescente da situação de risco e violação vivida nas relações 

intrafamiliares, mas de outro lado, pretende que no tempo de acolhimento sejam feitos 

todos os esforços para a superação das condições que geraram o próprio acolhimento 

para que possa haver o retorno à convivência na família de origem. Para tanto é preciso 

que a família seja também acolhida, não só em suas dificuldades, mas também na sua 

potencialidade de mudança e de reorganização. Trabalhar com as famílias significa 

também compreendê-las na sua diversidade, na pluralidade de suas configurações e de 

suas dinâmicas internas.  

Responsabilizar as famílias, por outro lado, não pode significar culpabilizá-las, 

a experiência da pesquisa e de intervenção psicossocial neste campo, trouxe elementos 

importantes para a reflexão e análise, entre eles o de que o acolhimento institucional de 
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crianças e adolescentes é interpretado, muitas vezes pelos profissionais que lidam 

diretamente com a aplicação da medida, como uma sentença de culpa da família, como 

uma profecia de que se trata de “um caso perdido”, sem “retorno”.  

Os serviços da rede de proteção social devem também buscar, segundo estas 

orientações a Articulação Intersetorial, com destaque para Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS; Articulação com o Sistema Único de Saúde – SUS; 

Articulação com o Sistema Educacional e com outras políticas públicas e demais órgãos 

do Sistema de Garantia de Direitos.  

Podemos lembrar que outro elemento importante para esta Articulação 

Intersetorial, são as universidades uma vez que suas Clínicas-Escola, em diversas áreas 

de formação, podem contribuir com o atendimento direto, mas também pela sua 

possibilidade de contribuir para a sistematização da prática e elaboração de 

conhecimento teórico-metodológico.  

Outro ponto destacado no documento de orientação aos serviços de 

acolhimento institucional é a necessidade de que cada entidade elabore o Projeto 

Político-Pedagógico. Este projeto deve incluir estratégias de ações cotidianas no 

sentido de promover a “Atitude receptiva e acolhedora no momento da chegada da 

criança/adolescente e durante o período de acolhimento”; “Não-desmembramento de 

grupos de crianças/adolescentes com vínculos de parentesco e fortalecimento de sua 

vinculação afetiva”; ”Organização de registros sobre a história de vida e 

desenvolvimento de cada criança e adolescente”; “Definição do papel e valorização dos 

educadores/cuidadores e da família acolhedora”; ”Relação do Serviço com a família de 

origem”; “Preservação e fortalecimento da convivência comunitária”; “Fortalecimento 

da autonomia da criança, do adolescente e do jovem” “Desligamento gradativo”. 

O Projeto Político-Pedagógico é também uma tarefa coletiva, que deve 

envolver todos aqueles ligados ao trabalho nas Casas de Acolhimento Institucional. 

Faremos aqui um parêntese para trazer alguns elementos do documento “Projeto 

Político Educativo para Entidades de Abrigo: Marco Orientador das Relações” (PBH: 

2008) sobre o Projeto Político Pedagógico:  

 

O Projeto Político-Educativo enfatiza a necessidade do aprimoramento permanente 
do serviço de acolhida de crianças e adolescentes em entidades de abrigo na cidade 
de Belo Horizonte. Dois eixos norteadores para a busca deste aprimoramento são 
ressaltados. 
O primeiro eixo é o da avaliação processual e continuada que concorre para uma 
prática cotidiana refletida, o que resulta na práxis. O termo práxis aponta para o 
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sentido da relação transformadora entre a teoria e prática. Dito de outro modo, a 
prática de trabalho com crianças e adolescentes nas entidades de abrigo necessita 
de ser iluminada pelas teorias que possibilitam compreender a infância e a 
adolescência, a família, a aprendizagem, as políticas públicas, os processos grupais 
que acontecem nas entidades e casas de abrigamento, entre outros temas. O que 
exige uma formação continuada de todos aqueles envolvidos nesta prática. Por 
outro lado, a prática cotidiana produz conhecimento sobre as crianças, os 
adolescentes, as famílias, as políticas públicas e os processos de aprendizagem e 
grupais, e este conhecimento compartilhado e sistematizado ilumina, por sua vez, e 
alarga a dimensão teórica. 
O segundo eixo considera a complexidade das atividades desenvolvidas pelas 
entidades de abrigo, que envolvem um binômio cuidar/educar. O cuidado com o 
outro envolve as ações de acolher, de alimentar, de vestir, de abrigar e são ocasiões 
que suportam a construção de vínculos afetivos e também o caráter sócio-
educativo.”  (Projeto Político Educativo para Entidades de Abrigo: Marco 
Orientador das Relações” PBH: 2008 p.18) 

 

O sexto tópico do documento das orientações aborda uma questão crucial a da 

Gestão do Trabalho e Educação Permanente, tema discutido em três pontos: o 

primeiro, a Seleção de pessoal cuja recomendação explícita é “Um processo de seleção 

criterioso dos profissionais que atuarão nos Serviços de Acolhimento é essencial para a 

garantia de contratação de pessoal qualificado e com perfil adequado ao 

desenvolvimento de suas funções, possibilitando a oferta de um serviço de qualidade 

aos usuários” (p.62).  

Os dados de campo da pesquisa permitiram perceber que este é um ponto 

bastante sensível na organização das Casas. Constata-se que há uma grande rotatividade 

de educadores associada a alguns fatores entre eles o desgaste do trabalho cotidiano; o 

enfrentamento de conflitos graves; as condições de trabalho relativas à carga horária e a 

remuneração; à baixa escolaridade dos educadores (atualmente a exigência é do 

segundo grau completo); à falta de formação específica para a função.  

Os constantes desligamentos dos educadores do quadro de pessoal exigem, por 

outro lado, a instauração de processos seletivos também constantes. A urgência em 

preencher as vagas e o baixo número de canditados faz com que as opções de escolha 

dos técnicos e coordenadores responsáveis pelas casas sejam reduzidas. Neste sentido a  

metodologia e os critérios de seleção precisam ser aprimorados. É preciso que se 

construa um perfil para o educador e, que sejam revistas as condições de trabalho.  

O segundo ponto é a Capacitação para o desempenho das funções.  Como não 

há a oferta de nenhum curso para os candidatos ao cargo de educador em entidades de 

acolhimento institucional a capacitação ocorre após a contratação. É feita uma 

Capacitação Introdutória na qual o recém contratado recebe informações sobre os 

ordenamentos jurídicos que regem a medida de acolhimento institucional, o 
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funcionamento da rede, o funcionamento da casa, informações sobre as crianças e 

adolescentes acolhidos e suas famílias. Segue-se a esta o que se chama da Capacitação 

Prática, ou seja, a capacitação em serviço, o educador aprende com sua prática diária 

com os colegas e com o seu público alvo.  

O terceiro ponto é Formação Continuada entendida como os cursos 

promovidos pela Prefeitura, pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente, pelas universidades. A frequência a estes cursos é muitas vezes dificultada 

pela rotina do trabalho nas Casas.  

O terceiro capítulo do documento das Orientações é dedicado aos “Parâmetros 

de Funcionamento” e quanto aos Abrigos Institucionais ressalta-se que devem ser 

casas residenciais com mesmo padrão arquitetônico dos bairros onde estão inseridas; 

indica que o número máximo de crianças e adolescentes acolhidos não deve ultrapassar 

a 20. Quanto aos recursos humanos afirmam a importância do papel dos educadores 

como os profissionais que estabelecem contato direto com as crianças e os adolescentes 

cotidianamente já que essa relação potencialmente poderá contribuir para restaurar as os 

vínculos afetivos.  

 

3.2.2.4 PROJETO POLÍTICO EDUCATIVO PARA ENTIDADES DE 

ABRIGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

(2007) 

Este documento foi publicado pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte PBH, em 2007, como 

resultado do trabalho desenvolvido com os técnicos do Programa de Abrigo dessa 

secretária e com os dirigentes, técnicos e educadores das entidades de abrigo, 

conveniadas com a PBH.  

A publicação foi destinada a todos os envolvidos no planejamento, execução, 

avaliação e aprimoramento do serviço de acolhimento institucional, e especialmente aos 

coordenadores e educadores que trabalham diretamente nessas casas para crianças e 

adolescentes em situação de medida protetiva.  

A primeira parte deste documento apresenta uma síntese histórica da política 

de abrigo para criança e adolescente em Belo Horizonte, no período de 1999 – 2007 
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foram revistos os avanços relevantes no conveniamento entre entidades de abrigo e a 

PBH. Neste período estabeleceu-se a formação de uma equipe técnica de 

acompanhamento e supervisão das entidades, o que resultou na elaboração do Projeto 

Político-Educativo para as entidades de Abrigo, iniciada em 2000, com a participação 

do Fórum de Abrigos.  

O registro desta trajetória surgiu da constatação de que as ações se perdiam 

pela falta da memória histórica, o que trazia a sensação tanto para os gestores quanto 

para aqueles responsáveis pelo acolhimento institucional de estarem sempre 

“começando do zero” (sic). O registro histórico possibilita avaliar o presente e projetar 

o futuro.  

A segunda parte do documento é o registro das oficinas realizadas com os 

dirigentes, técnicos e educadores das entidades de abrigos, em 2005. A temática 

geradora das oficinas foi “as experiências do acolhimento das crianças e dos 

adolescentes nas entidades de abrigo”. As oficinas foram uma estratégia para a 

realização da formação permanente.   

A elaboração da temática que se busca alcançar através das oficinas não está 
limitada apenas a uma reflexão cognitiva, que privilegia somente os conhecimentos 
já formalizados e transmitidos por alguém que se supõe o especialista ou o 
“professor”, mas que envolve a todos os membros do grupo de maneira integral, 
valorizando e possibilitando a expressão das formas de pensar, sentir, e de 
manifestação das emoções de forma verbal e não verbal... (p.19) 

E ainda sobre a metodologia das oficinas, ressalta-se que “a experiência grupal 

das oficinas valoriza os diferentes saberes de seus membros, de forma que todos 

ensinam e aprendem” (p.20).  

A terceira parte do documento trata das diretrizes de atividades do Projeto 

Político Educativo – PPE e, do campo legal que regula a medida de acolhimento 

institucional.  

O ECA foi promulgado no contexto da redemocratização da sociedade 

brasileira afirmando a lógica dos direitos das crianças e dos adolescentes, neste sentido 

é um documento emblemático de determinadas condições históricas. Os outros 

documentos analisados refletem uma releitura do ECA e uma  avaliação das práticas de 

acolhimento institucional.   
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3.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Vasconcelos (2002) considera que a revisão bibliográfica e de literatura 

“normalmente são estudos de estado da arte, só que mais simples e descritivos, 

constituindo também um procedimento exploratório bastante utilizado para a avaliação 

da literatura dentro de pesquisas mais amplas” (p.159) 

A busca pelo estado da arte sobre as produções sobre as medidas protetivas 

objetivou compreender de que modo esta temática emergente tem sido apropriada pelo 

campo da psicologia e dos domínios afins à temática dos direitos da criança e do 

adolescente, a saber os do Serviço Social, das Ciências Sociais, da Educação e do 

Direito.   

Utilizamos como fonte o banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; os periódicos indexados no 

Scielo e BVS-Psi. O marco inicial da busca foi o ano 1990, ano da promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

As palavras chaves escolhidas foram: Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Medidas Protetivas; Acolhimento Institucional. As produções foram localizadas a partir 

de 2001, ou seja, 11 anos após a promulgação do ECA. 

Foram encontrados 34 artigos publicados no período 2001 a 2009, dos quais 

20 foram descartados, pois não tratavam diretamente das medidas protetivas, objeto 

dessa pesquisa. No período pesquisado a distribuição dos artigos por ano é a seguinte:  

ANO  NÚMERO DE ARTIGOS 

2000 01 

2001 01 

2002 01 

2003 00 

2004 02 

2005 02 

2006 02 

2007 03 

2008 01 

2009 01 

TOTAL 14 
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Os artigos examinados apresentam diversidade teórico-metodológica e, são em 

sua maioria o resultado de pesquisas realizadas no contexto das práticas de acolhimento 

institucional e, das políticas públicas de proteção às crianças e adolescentes.  

A leitura dos artigos possibilitou a organização dos mesmos em seis 

categorias:  

(1) A discussão da medida de acolhimento institucional através do olhar da 

criança e do adolescente: Zem-Mascarenhas et all. (2001); Brito (2006); Cavalcante 

(2007); Ricardo (2007); Martinez (2008); Alexandre (2004); Santos (2002); Amaral 

(2009); Costa (2007) 

(2) Os contextos sociais, políticos, jurídicos de emergência dos equipamentos 

de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes: Nascimento (2005); Frizzo 

(2005); Ferreira (2009). 

(3) Revisão da Literatura sobre o impacto das instituições de acolhimento 

institucional na infância e na adolescência: Siqueira (2006);  

(4) Violência intrafamiliar e as causas de aplicação da medida de acolhimento 

institucional: Costa (2007); Grossi (2004);  

(5) Análise da Intervenção institucional em entidade de acolhimento 

institucional: Anaf (2000) 

(6) As relações familiares: Reis (2009) 

As conclusões dos autores destes artigos convergem para os achados da 

presente pesquisa, neste sentido podemos destacar: a emergência dos equipamentos 

públicos de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, bem como, a própria 

noção dos direitos no período de redemocratização da sociedade brasileira; as 

dificuldades de conexão dos diversos equipamentos na rede de serviços; as vivências 

das crianças e dos adolescentes na situação de acolhimento institucional com o destaque 

para o sentimento das mesmas de incompreensão da separação delas de seus pais e a 

verbalização da saudade de suas casas e do desejo do retorno; as experiências de 
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intervenção no interior das casas de acolhimento institucional reforçando a necessidade 

de formação e apoio psicológico para aqueles que trabalham nestes contextos.  

Além dos artigos também encontramos três monografias, sendo que duas de 

conclusão do curso de Serviço Social da UNB elaboradas por Silva (2005) e Reis 

(2009) que abordam as possibilidades de reintegração familiar de crianças e 

adolescentes em medida de acolhimento institucional e  as condições do acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes no Distrito Federal, respectivamente. Estes 

estudos mostram que a temática das medidas protetivas e, especialmente a de 

acolhimento institucional têm sido incorporadas como temas de pesquisa e intervenção 

também nos cursos de graduação, especialmente os da área das ciências humanas e 

sociais. 

Foram encontradas oito dissertações de mestrado, sendo que em Ciências 

Sociais (1); em Psicologia (4); em Serviço Social (1); em Política Social (1); em 

Políticas Públicas e Formação Humana (1). Quanto às teses de doutorado foram 

encontradas duas, sendo uma em psicologia e outra em serviço social. A maioria das 

dissertações de mestrado trata da experiência do acolhimento institucional e enfatiza os 

efeitos desta experiência sobre os adolescentes que só puderam se desligar  das 

instituições aos 18 anos; sobre os efeitos da transitoriedade da medida e sobre os 

processos de subjetivação de crianças e adolescentes. Outras enfatizam a própria 

política pública de proteção e o direito à convivência familiar. Quanto às teses de 

doutorado, uma enfoca a questão dos direitos humanos e os direitos das crianças e dos 

adolescentes incluídos nesta chave maior, e a outra sobre as representações sociais da 

medida de acolhimento institucional na ótica das educadoras de uma instituição.  

No apêndice I apresentamos a relação da produção bibliográfica com os 

resumos dos respectivos trabalhos.  
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4. ESTUDO DE CASO  

Para fins da realização dessa pesquisa foram analisados os casos das 

crianças e adolescentes acolhidos na Casa dos Pequenos, Casa dos Irmãos, Casa Santa 

Mônica e Casa Tremedal, filiadas à Associação Irmão Sol. O ponto de partida foi os 

casos das crianças e adolescentes acolhidos na Casa dos Pequenos.  

A análise destes registros mostrou que crianças originalmente acolhidas na 

Casa dos Pequenos, haviam sido transferidas de Casa, segundo critérios de faixa etária 

ou tendo em vista reunir os irmãos em uma mesma Casa. 

Foram localizados os registros feitos pelos técnicos das Casas de 

Acolhimento, e neles foram localizados os Conselhos Tutelares dos quais havia partido 

o encaminhamento para o acolhimento institucional da criança ou do adolescente. O 

passo seguinte foi buscar os registros nos arquivos dos Conselhos Tutelares. 

O objetivo primordial desta busca foi o de recuperar a trajetória dos 

encaminhamentos anteriores à medida de acolhimento institucional. Como sabemos o 

Conselho Tutelar é a porta de entrada das crianças e adolescentes em situação de 

violação de direitos para a rede de proteção.  

Antes de iniciarmos as visitas aos Conselhos Tutelares fizemos uma reunião 

no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, na qual apresentamos 

o projeto de pesquisa e solicitamos a mediação dos seus membros para o acesso aos 

Conselhos Tutelares. Em seguida, fizemos as visitas, inicialmente, aos Conselhos 

Tutelares Centro-Sul e Oeste, no qual apresentamos para os Conselheiros o projeto de 

pesquisa.  

A primeira situação encontrada na coleta de dados nos Conselhos Tutelares 

refere-se à disponibilização dos dados. Os conselheiros zelosos do sigilo que envolve os 

casos atendidos relutaram na disponibilização dos mesmos para a pesquisa. Foram 

esclarecidos de que os nomes dos sujeitos envolvidos não seriam revelados, que 

nenhum documento seria retirado ou fotocopiado, e, que o Projeto de Pesquisa em 

questão recebia financiamento de uma agência pública de fomento – FAPEMIG, e que o 

mesmo havia sido submetido e aprovado no CEP – Comitê de Ética na Pesquisa da PUC 

Minas.  
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Entendemos que a parceria entre as universidades e os Conselhos Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente e com os Conselhos Tutelares é potencialmente 

muito rica em vários sentidos. A universidade como instância de produção de 

conhecimento teórico-metodológico e técnico poderá contribuir com a sistematização  e 

reflexão da experiência dos Conselhos, no sentido de aprimorar os serviços prestados à 

população. Por outro lado, as universidades por meio de suas Clínicas Escola, poderão 

se conectar à rede revelando-se como uma alternativa para as medidas protetivas de 

encaminhamento de crianças, adolescentes e suas famílias para o atendimento na área 

da saúde. A parceria entre a universidade e os Conselhos implica uma relação de mão 

dupla e a possibilidade de aproximação dos estudantes das mais diversas áreas com os 

Conselhos e, através deles com os demais equipamentos da rede de promoção e defesa 

dos direitos das crianças e dos adolescentes, certamente contribuem para a formação de 

profissionais mais preparados e sensíveis para atuar junto às crianças, adolescentes e 

suas famílias em situação de vulnerabilidade.  

A aproximação com os Conselhos para a realização dessa pesquisa sugere 

que o tema da ética na pesquisa seja incorporado nos espaços de formação dos 

Conselheiros, para que possam coletivamente criar um comitê de ética que possibilite a 

utilização, regulada, dos dados públicos.  

A segunda situação dificultadora esteve relacionada à compatibilização das 

agendas dos conselheiros com os horários da bolsista de iniciação científica orientada 

para realizar a coleta dos dados. O Conselheiro indicado para acompanhar a bolsista 

algumas vezes precisava ausentar-se do Conselho para resolver os casos de violação de 

direitos de crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, em algum equipamento da 

rede. O período de coleta de dados também coincidiu com as férias de Conselheiros, e 

estes fatores acarretaram em certo atraso na coleta destes dados.  

Por fim, os registros nem sempre estão digitalizados e, em alguns casos em 

condições precárias de conservação. O conteúdo destes registros, que serão discutidos 

no ítem dos Estudos de Caso, é bastante lacunar, o que dificulta a compreensão da 

trajetória do caso pelos diversos equipamentos. Fomos informadas que o processo de 

informatização dos dados está em curso, o que é muito positivo. Primeiro, por 

possibilitar que as informações possam ser acessadas por todos os envolvidos na 

atenção aos casos, o que contribui para maior articulação das ações; segundo, por 

conservar as histórias de vida das crianças e dos adolescentes.  
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Além dos dados dos registros encontrados nas Casas de Acolhimento 

Institucional, nos registros do Projeto de Extensão Casa Lar – PUC Minas e nos 

Conselhos Tutelares, as entrevistas realizadas com os técnicos e os educadores das 

Casas trouxeram informações relevantes para a contextualização dos casos.  

Foram realizadas entrevistas com três técnicos das Casas dos Pequenos, Casa 

Santa Mónica e Casa Tremedal. Embora houvesse no projeto a indicação de entrevista 

com os técnicos das quatro casas a entrevista com a técnica da Casa dos Irmãos, não foi 

realizada em função da troca da técnica. Foram também realizadas seis entrevistas com 

os educadores da Casa dos Pequenos, Casa Santa Mónica e Casa Tremedal. A escolha 

dos educadores para as entrevistas seguiu como critério a identificação de um educador 

que tivesse mais tempo de serviço na casa e, outro com o menor tempo de inclusão na 

Casa.  

Embora no Projeto de Pesquisa tenha sido feita menção de realização de 

entrevistas com as famílias das crianças e adolescentes em acolhimento institucional, as 

mesmas não puderam ser realizadas. O campo nos mostrou que as relações entre as 

famílias, a rede de proteção e as próprias Casas, comportava uma série de tensões e 

dificuldades de contato.  

 

4.1 TRAJETÓRIAS DAS CRIANÇAS, DOS ADOLESCENTES E DE SUAS 

FAMÍLIAS 

 

A pesquisa realizada nos arquivos da Associação Irmão Sol iniciou-se em março 

de 2010 no escritório da Associação onde alguns documentos permaneciam arquivados, 

e posteriormente nos arquivos das próprias Casas de Acolhimento Institucional.  

Cada criança ou adolescente tem uma pasta de documentos, em síntese os 

documentos mais encontrados foram:  

1. Relatório da Instituição: São realizados periodicamente e nele são 

descritas a condição da chegada das crianças e adolescentes, o período 

de permanência e a condição atual. 

2. Síntese informativa ao Juizado da Infância e da Juventude - JIJ: são os 

relatórios destinados ao JIJ informando a situação da criança ou do 

adolescente acolhidos, é um documento importante, pois oferece 

subsídios para as decisões no âmbito da justiça. 
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3. Relatório de Estudo Social ou Estudo de Caso foram encontrados 

documentos diversos tais como: 1. Entrevista com suposto pai 

biológico; 2. Entrevista com a criança ou adolescente; 3. Entrevista 

com o Conselheiro do Conselho Tutelar Regional; 4. Visita à 

SESTACAD; 5. Visita à residência; 6. Estudo de Caso;  

4. Relatório de Possibilidade de Adoção: relatório descrevendo quais as 

condições e possibilidades de a criança ou adolescente ser adotado por 

terceiros, destinados ao JIJ. 

5. Relatório de Acompanhamento: conselheiros descrevem a situação em 

que se encontra o caso da criança ou do adolescente acolhidos; 

6. Parecer psicológico: avaliação das condições psíquicas da criança ou 

adolescente; 

7. Ficha de encaminhamento: documento no qual o JIJ ou Conselho 

Tutelar destina à Casa de Acolhimento Institucional encaminhamento 

justificado da criança ou adolescente; 

8. Certidão de Nascimento das crianças e adolescentes acolhidos.  

Examinamos a história de 53 crianças em acolhimento institucional  

pertencentes a 20 famílias, distribuídas conforme o quadro abaixo:   

 

FAMÍLIA  NÚMERO DE 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES 

01  02 

02 01 

03 02 

04 04 

05 02 

06 01 

07 04 

08 04 

09 06 

10 01 

11 02 

12 04 

13  02 

14 04 

15  01 

16 04 

17  02 

18  02 

19  02 
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20 03 

TOTAL 53 

 

Localizamos nos documentos das Casas de Acolhimento Institucional os 

Conselhos Tutelares responsáveis pelo encaminhamento de cada caso. Foram 

examinados os registros destes casos nos Conselhos Tutelares Barreiro; Norte, Centro-

Sul, Noroeste, Leste, Oeste, Nordeste. O objetivo central desta análise foi o de localizar 

o histórico da aplicação das medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional.  

    Verificamos nos registros dos encaminhamentos realizados uma série de 

referências a vários equipamentos públicos, programas sociais, ONGs, habitualmente 

nomeados por siglas. No apêndice II além da relação das siglas apresentamos os  

objetivos e as finalidades de cada um destes equipamentos, na maioria dos casos as 

fontes de informação foram os respectivos  sites dos serviços.  
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DESCRIÇÃO DOS CASOS1   

 

CASO 1:  

Alfredo e Marcos são irmãos e foram acolhidos em 27 de novembro de 2009, 

encaminhados pelo Conselho Tutelar do Barreiro. Alfredo tem atualmente 15 anos e 

Marcos 17 anos, ambos permanecem na instituição que os acolheu há dois  anos. Nos 

registros foi encontrada a identificação da mãe dos adolescentes, mas o pai foi declarado 

como não identificado. Os motivos de aplicação da medida protetiva de acolhimento 

institucional foram apontados como violência intra-familiar e negligência. Não há 

registros de aplicação de medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional, e 

após o acolhimento ambos foram matriculados na escola. Marcos foi encaminhado para 

atendimento fonoaudiólogico e inserido em programa de qualificação para o trabalho 

em um equipamento público. Quando a Alfredo, além da escola passou a frequentar um 

programa de jornada ampliada oferecido por uma ONG, inserido em atendimento 

psicológico no projeto CAVAS, uma vez que tem história de vivência de abuso sexual; 

havia também sido encaminhado para tratamento psiquiátrico.  

 

CASO 2  

Aldo tem 15 anos, foi encaminhado diretamente pelo Juizado da Infância e Juventude 

para a instituição de acolhimento institucional, em janeiro de 2010 e, permanece na 

medida. Os dados registrados de sua trajetória são escassos, não se encontrou nenhuma 

referência à aplicação de medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional. 

Após o acolhimento ele foi matriculado na escola, frequenta uma escola de futebol e 

tem recebido atendimento psiquiátrico em uma instituição filantrópica. O nome de seus 

pais está registrado em sua ficha de admissão na Casa.  

 

CASO 3  

A porta de entrada de Arlete (8 anos) e de seu irmão Paulo (sem registro de idade) foi o 

Conselho Tutelar Norte. Nos registros encontra-se a identidade da mãe, mas o pai 

aparece como não-identificado. Os motivos de aplicação da medida de acolhimento 

institucional foram a negligência, a violência física e os maus tratos, praticados pela 

                                                 
1 Todos os nomes citados são fictícios.  
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mãe. Não se encontrou o registro da data do acolhimento, bem como sobre situação 

atual de ambos. Foi feita a aplicação da medida de advertência e orientação à mãe antes 

do acolhimento institucional, no entanto, não encontramos o registro do teor da 

advertência e da orientação, nem data em que tais medidas foram tomadas. 

 

CASO 4  

As quatro irmãs Aurora (8 anos); Lúcia (9 anos); Cláudia (s/registro de idade) e Diva 

(s/registro de idade) foram encaminhadas  pelo Conselho Tutelar Centro Sul para a 

medida de acolhimento institucional. Os motivos para a medida foram a negligência e o 

abandono pela mãe das crianças. Nos registros consta a identificação da mãe, mas o pai 

é declarado não identificado. No período de 2001 a 2006 foram tomadas as seguintes 

medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional: (1) abordagem de rua feita 

pelo Projeto Miguilim; (2) cadastro da família no SOSF; (3) encaminhamento para o 

SEAV; (4) família encaminhada para o programa de combate ao trabalho infantil e 

evasão escolar. Consta ainda a realização de um estudo de caso pelo JIJ. Em 2008 as 

crianças receberam a medida de acolhimento institucional e, em 2010 retornaram à 

convivência com a mãe.  

CASO 5  

Álvaro foi encaminhado pelo Conselho Tutelar Noroeste para o acolhimento 

institucional, em 2004, quando tinha 10 anos. O motivo para a medida de acolhimento 

institucional foi o de negligência familiar. Os pais são identificados na sua ficha. Em 

2006, Álvaro permanece na medida de acolhimento, mas muda de instituição, onde fica 

até 2011, quando é inserido em uma família substituta que o adota. Não encontramos 

nenhum registro de medidas protetivas tomadas anteriormente à medida de acolhimento 

institucional.  

 

CASO 6  

Bernardo foi acolhido em 2006 quando tinha seis anos de idade. O motivo de aplicação 

da medida foi a negligência e abandono. A identificação de sua mãe consta nos 

registros, mas o seu pai é mencionado como não identificado. O encaminhamento foi 

feito pelo JIJ. Não há registros de medidas protetivas tomadas antes do acolhimento 

institucional, nem do tempo em que Bernardo permaneceu acolhido. Após o 

acolhimento institucional foi atendido pelo estagiário em Psicologia do Projeto de 

Extensão da PUC Minas. Ele foi adotado por um casal de estrangeiros.  
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CASO 7  

Fernando tem 15 anos e, seus irmãos Alda 16 anos; Isadora 11 anos e Pedro 10 anos. A 

família foi atendida pelo Conselho Tutelar Leste em função das denúncias de 

negligência familiar, nos registros os pais são identificados. Quanto às medidas 

anteriores ao acolhimento encontramos um registro de que o “CT leste vem realizando 

várias intervenções junto á família, mas sem sucesso”. A medida de acolhimento 

institucional foi tomada em 2004, inicialmente as crianças foram acolhidas na FEBEM-

HORTO e, depois para outra instituição “Ministério Programa Criança Feliz”. Alda e 

Pedro foram encaminhados para família substituta. Não encontramos registro sobre a 

situação atual de Isadora. Fernando foi encaminhado para uma família substituta, mas 

parece não ter se adaptado e em 2011 foi novamente acolhido em uma terceira 

instituição. Após o último acolhimento institucional foi encaminhado pelo NAI para 

acompanhamento psicológico, em seguida foi encaminhado para diagnóstico 

psiquiátrico, tendo sido diagnosticado como portador de TDAH e, encaminhado para 

atendimento em Terapia Ocupacional.  

 

CASO 8  

Sérgio  (11 anos), Maria (10 anos), José (8 anos), Deise (6 anos) em 2008 e Danilo sem 

registro de idade. Todos os irmãos foram acolhidos e a medida foi motivada pela 

negligência, abandono e situação de risco. Consta a identificação dos pais nos registros. 

Antes do acolhimento institucional o Conselho Tutelar Oeste encaminhou os pais, 

desempregados na época, para o Plantão Social da Prefeitura com a requisição para o 

fornecimento de cesta básica para a família e o cadastramento no Programa Bolsa 

Família. Foi solicitado também junto ao GERED a matrícula escolar de Maria e José, e, 

para Danilo a inclusão em creche. Sérgio e Maria permanecem em acolhimento 

institucional na mesma casa, e Sérgio faz tratamento psiquiátrico ambulatorial em 

instituição pública. Após o acolhimento institucional a mãe das crianças foi 

encaminhada para o SARF e também para o programa de Bolsa Moradia. A mãe ainda 

recebe auxílio da CASV e da Casa Bem Vinda, pois tem histórico de ter sofrido 

violência doméstica. As crianças foram atendidas pelos estagiários do Projeto de 

Extensão da PUC Minas.  
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CASO 9   

Os irmãos Junia (10 anos); João (9 anos); Júlia (17 anos); Juliana (17 anos); Bento (7 

anos) e Amanda (5 anos) receberam a medida de acolhimento institucional porque se 

encontravam em situação de negligência e abandono. Nos registros os pais são 

identificados. Não foi encontrado o registro da data de acolhimento institucional. 

Quanto às medidas anteriores ao acolhimento institucional a mãe foi encaminhada para 

o Plantão Social da PBH, após ter procurado o Conselho Tutelar Barreiro para pedir 

ajuda. Após o acolhimento institucional foram realizados vários encaminhamentos para 

diferentes pontos da rede: a família foi encaminhada para o Programa Família 

Acolhedora e combate à violência doméstica; as crianças foram encaminhadas para 

tratamentos especializados psicológico e psiquiátrico; as crianças foram matriculadas na 

escola e as irmãs Júlia e Juliana encaminhadas para o Programa de proteção à criança e 

ao adolescente ameaçados de morte. Junia e Bento continuam na medida de 

acolhimento institucional, não encontramos dados sobre as demais crianças.  

 

CASO 10 

Flávio tem 17 anos, e recebeu a medida de acolhimento institucional em 2009, 

encaminhado pelo Conselho Tutelar Norte. A medida anterior ao acolhimento 

institucional tomada foi a requisição de sua matrícula escolar. Não se encontrou os 

registros de sua trajetória. Ele continua em medida de acolhimento institucional e 

frequenta programa de inclusão no trabalho.  

 

CASO 11  

Gláucia tem 17 anos e Josias 14 anos, foram encaminhados para acolhimento 

institucional em 2007, pelo JIJ, após o falecimento da mãe em um incêndio, em 2005. 

Nos registros encontrados no CT Leste encontramos as seguintes informações: em 1999 

a mãe das crianças solicitou ao Conselho a segunda via da certidão de nascimento de 

Josias, que havia perdido em um incêndio, este pedido foi atendido. Em 2000 o pai das 

crianças foi convocado pelo Conselho para prestar esclarecimentos sobre a situação 

familiar.  Em 2005 Josias sofre agressão física de seu padrasto, sua tia apresenta queixa 

à DEPCA: Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que 

solicitou exame de corpo de delito ao IML, Josias recusou-se a fazer o exame temendo a 

represália do padrasto. Ainda em 2005, tia de Josias requisita a guarda do sobrinho, mas 

um mês depois retira a solicitação declarando que “não conseguia controlar o mesmo”. 
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O padrasto e as crianças estavam inscritas no SOSF. Estas foram as medidas tomadas 

antes do acolhimento institucional.  

O Conselho Tutelar Leste verificou a impossibilidade de guarda das crianças 

pela família extensa. Após o acolhimento institucional ambos foram matriculados na 

escola e, Josias passou a receber tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Desde o 

acolhimento institucional em 2007, ambos passaram por duas instituições e continuam 

atualmente em acolhimento institucional, em casas separadas.  

 

 

CASO 12  

Os irmãos Liliam  (7 anos) , Maité (4 anos)  foram acolhidos em 2007 e 2008, 

respectivamente, quanto aos irmãos Ivo (sem dados sobre a idade)  e Raul (sem dados 

sobre a idade) não encontramos dados de acolhimento institucional. Nos registros o 

nome dos pais é identificado. O motivo declarado para o acolhimento institucional foi 

da negligência familiar e carência econômica. O encaminhamento foi realizado pelo JIJ 

e, as crianças foram levadas para a casa de acolhimento instituicional por meio de busca 

e apreensão.  Não foram encontrados registros dos casos no Conselho Tutelar do 

Barreiro, somente na casa de acolhimento. Quanto às medidas protetivas anteriores ao 

acolhimento o único registro encontrado é de encaminhamento da mãe das crianças para 

o CERSAM. Durante o acolhimento a família foi inserida no Programa “Famílias 

Acolhedoras”; no SOSF, no SARF. As crianças foram atendidas pelo projeto de 

extensão da PUC Minas.  

 

CASO 13  

Levi (9 anos) e Marília (8 anos) foram atendidos pelo Conselho Tutelar Oeste. Nos 

registros encontra-se a identificação dos pais, sendo que o pai é presidiário e, do 

padrasto. As crianças foram acolhidas em 2002, e os motivos para a medida de 

acolhimento institucional foram a mendicância e a negligência, as crianças foram 

levadas para a Casa de Acolhimento por meio de busca e apreensão. Quanto às medidas 

protetivas tomadas anteriormente ao acolhimento foram a inserção da mãe no CASV e 

da família no Programa de Proteção à População de Rua.  

 

 

CASO 14  
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Maurício (9 anos); Mauro (9 anos); Wilson (sem registro da data de nascimento); Gina 

(sem registro da data de nascimento); são irmãos e foram acolhidos em 2009, a 

motivação para a medida foi a mendicância e negligência. Os pais estão identificados 

nos registros. No Conselho Tutelar Oeste foram encontrados os registros das seguintes 

medidas anteriores ao acolhimento institucional: (1) envio de notificação à mãe 

solicitando o seu comparecimento no Conselho para advertência e orientação, no 

entanto não encontramos nenhuma anotação sobre o teor da advertência e da orientação, 

e, nem se houve o comparecimento da mãe ao Conselho; (2) requisição ao Plantão 

Social; (3) inserção da família no Programa de combate ao trabalho infantil; (4) inserção 

da família no SOSF; (5) requisição da matrícula escolar; (6) GEINE buscou contato 

com a mãe; (7) encaminhamento para cirurgia ortopedia de Maurício. Após o 

acolhimento institucional encontra-se o seguinte relato: “O CT oeste requisitou serviços 

públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança 

e inclusão em programas sociais”. (sic). Maurício foi encaminhado ao Programa 

Sentinela, em função da vivência de abuso sexual.  Maurício permanece em 

acolhimento institucional e atualmente está em atendimento psicoterápico na Clínica do 

Curso de Psicologia da PUC Minas.  

 

CASO 15  

Newton tem 14 anos, Matias (sem registro de idade), ambos os irmãos receberam a 

medida de acolhimento institucional, em 2009, ficaram em casas distintas. O caso foi 

encaminhado pelo Conselho Tutelar Leste, e a medida de acolhimento institucional foi 

tomada em função da negligência dos pais. Na ficha consta a identificação dos pais. As 

medidas anteriores ao acolhimento institucional  tomadas no período de 2004 a 2009 

foram: encaminhamento ao SOSF; ao Centro de Saúde do Alto Vera Cruz, ao Plantão 

Social, ao CRAS, ao NAF, ao CIAME Flamengo – Projeto de socialização e ao SARF. 

Não se encontra, no entanto, registros sobre o acompanhamento destes 

encaminhamentos e nem das ações desenvolvidas junto à família por cada um destes 

equipamentos. Após o acolhimento institucional Newton foi inserido no Projeto PIC 

Cidadania, para receber atendimento odontológico e, foi matriculado na escola. Quanto 

a Matias não foram encontrados registros pós-acolhimento institucional. Na casa que 

acolheu Newton encontramos o registro de seu desligamento da medida de acolhimento 

institucional e, sua reinserção à convivência familiar através de sua avó. A avó e 
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Newton foram encaminhados para o SARF e para o Programa de Auxílio Comunitário. 

CASO 16  

Ricardo (11 anos);  Manoel (10 anos); Solange (sem registro de idade), Tânia (sem 

registro de idade), a família foi atendida no Conselho Tutelar Noroeste, as crianças 

receberam a medida de acolhimento institucional, em 2006,  motivada pela negligência 

e abandono. Os pais são dependentes químicos. Nos registros do Conselho Tutelar 

Noroeste encontramos as seguintes informações: em 2003 a mãe das crianças busca o 

Conselho Tutelar queixando-se que o pai das crianças não permitia que ela visse os 

filhos, o Conselho encaminhou a mãe para acompanhamento e ação de guarda. Em 2007 

o pai foi advertido pelo CT, pois viajou deixando as crianças com a vizinha. Em 2007 as 

irmãs Solange e Tânia receberam medida de acolhimento institucional. No mesmo ano a 

mãe é advertida pelo CT. No último relatório do CT foi registrado que no período de 

2003 a 2007 foram aplicadas as seguintes medidas protetivas: (1) solicitação de vaga em 

creche para as crianças; (2) inclusão da família no Programa Famílias Acolhedoras e, 

encaminhamento para tratamento psicológico de Paulo e Manoel. Na Casa responsável 

pelo acolhimento institucional encontramos o registro da trajetória dos irmãos: em 2003 

as crianças foram abandonadas pela mãe; em 2006 após diversas denúncias anônimas 

sobre as condições nas quais se encontravam duas crianças, foi realizada visita 

domiciliar e constatada a situação de abandono das crianças, que receberam a medida 

protetiva de acolhimento institucional em janeiro de 2006. Nesta época o pai foi 

acompanhado pelo SARF desde o primeiro mês de acolhimento dos filhos, mas foi 

desligado “pouco tempo depois por falta de comprometimento” (sic). Em dezembro de 

2006 a família foi inserida no Programa Família Acolhedora, e receberam 

acompanhamento sistemático na forma de atendimentos individuais com o pai, visitas 

domiciliares e reuniões com os técnicos envolvidos no acompanhamento da família. Em 

julho de 2007 a Vara da Infância e da Juventude expediu o ofício de devolução da 

guarda das crianças ao pai. No período em que as crianças voltaram para a companhia 

do pai, foi realizada uma campanha para a melhoria da moradia, participaram desta 

campanha os vizinhos e a escola das crianças, a obra não foi concluída. O Projeto de 

Extensão da PUC Minas atendeu as crianças no período de maio a junho de 2006; e 

depois no período março a maio de 2008, o que faz concluir que as crianças receberam 

pela segunda vez a medida protetiva de acolhimento institucional.  
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Caso 17 

Petrônio (15 anos) recebeu através do Conselho Tutelar Nordeste a medida de 

acolhimento institucional, em 2010, em decorrência da violência física cometida pelo 

seu pai. Não encontramos registros de medidas protetivas anteriores ao acolhimento 

institucional. Após o acolhimento institucional foram tomadas as seguintes medidas: (1) 

requisição de tratamento médico/psiquiátrico/psicológico; (2) inclusão em programa 

comunitário de auxílio à família; (3) encaminhamento para programa de promoção à 

família; (4) inclusão em grupo de combate à violência doméstica contra a criança e o 

adolescente.  

 

Caso 18 

Rute (5 anos) e Nora (3 anos) são irmãs, o nome de seus pais consta nas fichas 

examinadas, elas receberam a medida de acolhimento institucional em 2008, em razão 

da negligência e abandono. Foram tomadas pelo Conselho Tutelar Leste medidas 

protetivas anteriores ao acolhimento institucional, assim descritas: “os pais foram 

orientados e advertidos pelo CT Leste, em função de uma denúncia feita pelo hospital, 

após o nascimento o nascimento de Rute (2006)”.e “ A mãe e o pai das meninas foram 

convocados pelo CT Leste para prestar esclarecimentos sobre as condições familiares”. 

O teor da orientação, bem como da advertência não foi registrado. Após o acolhimento 

institucional são tomadas as seguintes medidas: o Juizado da Infância e a Juventude 

solicitou o encaminhamento psicoterápico de Rute feito pelo Programa Casa Viva; a 

família foi inserida no SARF e, as irmãs foram atendidas pelo Projeto de Extensão da 

PUC Minas. As irmãs foram inseridas no Programa de colocação em família substituta. 

Não há registro das datas em que as medidas foram tomadas.  

 

CASO 19  

As irmãs Sonia (6 anos) e Arlete (sem registro da idade) receberam a medida de 

acolhimento institucional em 2008, em razão de negligência e abandono por parte dos 

pais. A medida foi tomada pelo JIF e por meio do recurso de busca e apreensão. Não 

foram encontrados registros de medidas protetivas anteriores ao acolhimento 

institucional. Após o acolhimento Sonia foi incluída no Programa Comviver. Ambas as 

crianças receberam atendimento psicológico através do projeto de extensão da PUC 

Minas.  
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CASO 20  

Wilson (16 anos); Márcia (18 anos) e Renata (19 anos) são irmãos e foram acolhidos em 

2003, quando tinham respectivamente 8, 10 e 11 anos. A razão da medida protetiva de 

acolhimento institucional foi a violência doméstica. Foi encontrada como medida 

protetiva anterior ao acolhimento institucional a advertência e a orientação aos pais feita 

pelo Conselho Tutelar Barreiro, sem, contudo que tenha sido registrado o conteúdo da 

advertência e orientação. Após o acolhimento institucional a família foi inserida no 

SARF, e em programa oficial de promoção da família pelo conselho nacional de justiça. 

Wilson foi matriculado na EJA – Educação de Jovens Adultos. Não foram encontradas 

informações sobre Márcia e Renata, quando a Wilson continua em acolhimento 

institucional e, além de frequentar a EJA encontra-se filiado ao programa de trabalho 

protegido na AMAS.  

 

ANÁLISE DOS DADOS:  

A ausência dos registros sobre as medidas protetivas anteriores à medida de 

acolhimento institucional, bem como a ausência de qualquer registro nos casos 1, 2, 5, 6 

e 12 é um dado importante que denota a desconexão entre os pontos da rede de 

assistência, o que pode levar a superposição de ações ou a descontinuidade das mesmas. 

Além disso, as lacunas na história familiar e pessoal das crianças e dos adolescentes 

geram a  invisibilidade das mesmas.  

Nos casos 3, 16 e 20 encontramos o registro de que os pais foram convocados 

para serem advertidos, orientados ou prestarem esclarecimentos sobre a condição 

familiar pelo Conselho Tutelar. Estas medidas remetem à primeira e segunda medidas 

protetivas previstas pelo ECA que prevêem “encaminhamento aos pais ou responsável, 

mediante termo de responsabilidade” e  a “orientação, apoio e acompanhamento 

temporários”, respectivamente. Em nenhum desses casos houve a explicitação do 

conteúdo da orientação ou da advertência. Não foi encontrado nenhum registro sobre o 

acompanhamento dos efeitos destas medidas.  

Encontramos nos casos 8 e 16 e a solicitação de vaga em creche baseada na 

terceira medida protetiva (matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento 

oficial de ensino fundamental), mas também sem nenhum registro do efetivo 

cumprimento da medida.    

Nos casos 4 e 7 as famílias foram inseridas em Programas Sociais sem o relato 

dos objetivos e da condução do trabalho nesses Programas. Observou-se que essas 
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famílias foram inseridas simultaneamente em mais de um Programa sem que fosse 

explicitada a articulação entre os mesmos.  

Todos os casos examinados resultaram em acolhimento institucional, o que faz 

refletir sobre a eficácia das medidas anteriores no sentido de contribuir para a 

organização e potencialização dos recursos da família, evitando a medida de 

acolhimento institucional.  

Entre os casos examinados encontramos seis crianças que foram desligadas da 

medida de acolhimento institucional, duas em razão de adoção internacional e de 

concessão de guarda para os padrinhos, as outras quatro retornaram à família de origem 

em 2009.  

Não encontramos dados nos registros das Casas de Acolhimento Institucional, 

nem nos Conselhos Tutelares, bem como referências feitas pelos coordenadores e 

educadores entrevistados que permitam compreender as estratégias de acompanhamento 

dos casos pós-desligamento da medida protetiva do acolhimento institucional.  

Embora a porta de entrada para o acolhimento institucional seja o Conselho 

Tutelar, quando se encontra algum registro, eles são lacunares, sem nenhuma avaliação 

do impacto, sem nenhum retorno dos diversos pontos da rede.  

Entre os casos examinados permanecem em acolhimento institucional dezenove 

crianças e adolescentes que foram acolhidos entre 2004 e 2010, portanto é bastante 

significativo o fato de que crianças e adolescentes permaneçam em acolhimento 

institucional por um período muito superior aos dois anos previstos na última revisão do 

Estatuto da Criança e Adolescente – ECA. 

 

4.2 ENTREVISTAS COM OS TÉCNICOS E EDUCADORES 

 

Machado (2002) categorizou os tipos de entrevista de pesquisa em três enfoques. 

No primeiro, o pesquisador busca obter na entrevista dados quantificáveis, deste modo, 

trabalha com um roteiro fechado de perguntas dispostas na mesma ordem. No segundo 

enfoque, o entrevistador busca compreender as representações sociais de seu 

entrevistado, o instrumento passa então a ser semi-estruturado e elaborado a partir das 

influências dos métodos antropológico e clínico. Finalmente, o terceiro enfoque é 

aquele no qual o entrevistador considera a entrevista como uma interação verbal que 

permite apreender a produção discursiva de sujeitos determinados sócio-historicamente.  

Consideramos que não há oposição entre o segundo e o terceiro enfoques de 
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entrevista, sendo que o terceiro enfoque acrescenta a importância da interação 

entrevistador/entrevistado. Nesta pesquisa as entrevistas foram conduzidas na 

perspectiva da combinação entre o segundo e terceiro enfoques, uma vez que nos 

interessa conhecer os modos singulares como cada um dos entrevistados elabora, 

articula e expressa suas relações com as medidas protetivas como responsáveis técnicos 

pelas Casas de Acolhimento e como educadores que estabelecem contato direto e 

cotidiano com as crianças e adolescentes acolhidos.  

Após a transcrição as entrevistas foram analisadas na perspectiva da análise 

qualitativa de conteúdo. Segundo Franco (2005), o eixo central da análise de conteúdo é 

a mensagem transmitida pelo entrevistado, seja ela verbal, gestual ou silenciosa, que 

expressa os significados e os sentidos construídos pelo autor da mensagem. Os 

significados e os sentidos construídos só podem ser compreendidos no contexto sócio-

histórico dos sujeitos e, ainda, que sendo a entrevista  uma interação social, ela própria é 

lócus de produção discursiva. Portanto, além do contexto sócio-histórico dos 

entrevistados, também a qualidade da interação entre entrevistadores e entrevistados é 

um elemento essencial na condução da análise do conteúdo das entrevistas.  (Apêndice  

III Roteiro da Entrevista)  

 

4.2.1 PERFIL DOS TÉCNICOS ENTREVISTADOS 

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS 
 
CASA 1  

 

IDADE 
 

SEXO 
 

EST.CIVIL 
 

ESCOLARIDADE 
 

ANO DE 
ADMISSÃO 
 

CASA 1  
(Casa dos 
Pequenos) 

27 Fem. Divorciada Superior:   
Serviço Social 

2010 

 
CASA 2 
(Casa 
Tremedal) 

 
 
35  
 
 

 
 
Fem. 

 
 
Casada 

Superior: Serviço 
Social  
(com pós-
graduação stricto-
senso.) 

 
2007. 

 
CASA 3  
(Casa Santa 
Mônica) 

 
43 
 
 

 
Fem. 

 
Divorciada 

 
Superior  
Ciências Sociais 

 
2007 

 
 

O planejamento inicial previa a realização de entrevistas com quatro técnicos, 

mas em função da mudança de coordenação na quarta casa, não foi possível a realização 
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da entrevista com a nova coordenadora. As entrevistas foram gravadas, sempre com o 

consentimento das entrevistadas e, posteriormente transcritas.  

Todas as técnicas têm curso superior completo, a técnica da casa três foi 

contratada antes da recomendação feita pelo CONANDA, em 2010 para que os técnicos 

das Casas de Acolhimento Institucional tivessem formação em psicologia ou serviço 

social.  

 

4.2.2 ANÁLISE DAS  ENTREVISTAS COM OS TÉCNICOS: 

As categorias de análise das entrevistas foram produzidas a posteriori, após as 

leituras sucessivas das entrevistas.  

Categoria 1 - Aproximação com o campo do acolhimento institucional: motivação 

pessoal 

Os relatos das técnicas das Casas 1 e 3 revelam que a aproximação com o 

trabalho no campo do acolhimento institucional é marcado pelas motivações pessoais, e 

no caso da primeira a inclusão nesse campo  foi possibilitada pelas exigências de estágio 

de seu curso de graduação em serviço social. 

 

 “Eu sempre tive interesse pela área de saúde. Só que eu cai de pára-quedas dentro 
de um abrigo, eu precisava do estágio e foi onde eu consegui. Eu apaixonei com o 
trabalho de abrigo”. (Técnica da Casa 1, 2011) 
 
 

A técnica da Casa três enfatiza a identificação com os princípios da 

Associação e sua própria trajetória de vida como os motivos principais que a levaram a 

trabalhar na Casa de Acolhimento Institucional.  

 

 “Eu não diria da casa, mas da Associação é uma questão de afinidade pessoal. 
Desde que eu me entendo por gente, eu lido com questões pessoais, de ajuda ao 
próximo”. (Técnica da Casa 1, 2011) 
 

 
Categoria 2 - Atividades na Coordenação da Casa: Orientar, Acolher e Investigar 

Todas as técnicas entrevistadas enfatizaram como uma de suas atividades o 

atendimento à família que é feito de diversas formas, mas sempre após a verificação 

junto ao Juizado sobre os motivos de acolhimento institucional como alerta a técnica da 

Casa 2: 

 



 

 

66

 “quando pode né, tem que ligar para o Juizado para saber se tem alguma...o que 
é o caso, o que aconteceu com esse menino para saber se eu posso ligar para essa 
mãe, para esse pai. De  repente é um caso de abuso sexual. Não vou ligar para o 
pai vir aqui, né?” (Técnica da Casa 2) 
 

Neste caso a fala da técnica exemplifica o esforço da Casa de Acolhimento 

para que a família, usualmente a mãe, vá visitar o filho, conhecer a casa. Outra 

estratégia é a visita domiciliar realizada periodicamente pela técnica da casa, salvo em 

situações de grande risco como ressalva a técnica da Casa 3: 

 

“ao menos uma vez por mês contato com a família, quando o menino é ameaçado lá 
eu não vou, é bem complicado” (Técnica da Casa 3) 
 
“na margem de duas semanas a um mês se a família não procurar, a gente procura a 
família”. (Técnica da Casa 3) 

 
 

Além do trabalho direto com as famílias das crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional todas as técnicas informaram que também faz parte de suas 

atividades o acolhimento das crianças e dos adolescentes no momento da chegada dos 

mesmos às Casas; entrevista com a criança; coordenação da equipe de educadores e de 

serviços gerais; agendamento e primeira consulta médica dos bebês; busca de 

atendimento odontológico e psicológico; providências para vaga em creches e escolas.  

As técnicas também enfatizaram a elaboração de três tipos de relatórios: os 

relatórios diários de suas atividades; o relatório circunstanciado com parecer técnico 

endereçado para a Vara da Infância; PIA (plano individual de atendimento).  Do ponto 

de vista das técnicas os relatórios acabam por se sobrepor uns aos outros:  

 

“a mesma coisa que você faz no PIA você desenvolve tudo num relatório... muito 
mais completo... tudo o que contém no PIA tá no relatório...” (Técnica Casa 2) 

 

Categoria  3 – Formação dos educadores:  

O Projeto Político Educativo deve ser elaborado por cada unidade, com a 

participação dos educadores, e, neste documento encontram-se os princípios para a 

orientação dos mesmos. Entre eles estão o acompanhamento diário e cotidiano das 

crianças e dos adolescentes nas Casas, o acompanhamento às consultas médicas, 

odontológicas, psicológicas. 

A técnica da Casa 3 informou que o ingresso dos adolescentes acontece 

usualmente durante o dia, mas há casos nos quais o adolescente chega à noite. Na sua 
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ausência devido a tarefas externas o educador presente faz o acolhimento do 

adolescente, orientado da seguinte forma:  

“Fazer o acolhimento, no mínimo três dias, tentar aproximar ao máximo do 
adolescente, e o adolescente da casa”. (Educadora Casa 3)  
 

A mesma educadora ressalta que quando está presente: “faço questão de fazer 

a recepção”. 

 

Categoria 4 – Treinamento para o trabalho  

 

As técnicas relataram que o treinamento e capacitação são oferecidos pela 

PBH e pelo Juizado, mas que a própria Associação Irmão Sol não promove um processo 

de formação ou de capacitação contínua. Elas ressaltaram que são orientadas pelos 

Coordenadores das Casas.  

 

Categoria 5 – A Chegada das crianças e dos adolescentes nas Casas de 

Acolhimento Institucional. 

 

A chegada das crianças e dos adolescentes nas Casas de Acolhimento 

Institucional na visão das técnicas é uma situação de extrema tensão e sofrimento para 

as crianças e os adolescentes.  

 

 “a criança chega assim, totalmente esfacelada... é muito triste, é muito sofrida 
essa palavra, mas ela é arrancada da família, isso causa uma dor um sofrimento 
no sentimento da criança  ela chega muito assustada” (Técnica da Casa 1) 
 

A técnica ressalta ainda que busca tranqüilizar a criança e explicar, de modo 

que ela possa entender, porque ela está naquela Casa: 

 
 “no momento o papai e a mamãe não estão dando conta de cuidar de você, mas 
daqui um tempo quem sabe eles podem conseguir”.  
 

As técnicas explicaram que as crianças e os adolescentes chegam à Casa por 

meio de três vias de encaminhamento: transferidas de uma Casa para outra; pelo 

Conselho Tutelar e pelo expediente da “busca e apreensão”, elas são unânimes em 

considerar a “busca e apreensão” como a forma mais “traumática”.  

 

“busca e apreensão são muito traumáticos em que tem de acionar a polícia 
militar” (Técnica da Casa 1) 
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Muitas vezes as crianças e os adolescentes chegam sem documentos, sem 

relatórios com os dados de sua trajetória e dos motivos que levaram a aplicação da 

medida.  

“pela lei deveria trazer cartão de vacina, transferência da escola e certidão de 
nascimento: ah! Tá bom que não vou atrás, não prá ver”. (Técnica da Casa 2) 

 

A técnica da Casa 2 percebe que quando as crianças vêem encaminhadas pelo 

Conselho Tutelar chegam mais tranqüilas, e enfatiza o quanto as crianças e os 

adolescentes se sentem violentados pela ação da “busca e apreensão”:  

 

“Quando é do Juizado já vem com mandato de busca e apreensão. Então eles são 
retirados muitas das vezes à força. Ah, espera aí, deixa eu buscar o chinelo”, e eles 
não deixam buscar o chinelo, sabe. Os meninos chegam chorando falando que vão 
matar o comissário. (Técnica da Casa 2) 
 

O relato da técnica da Casa 2 sobre a situação de “busca e apreensão” permite 

concluir que esta é uma situação extrema, tomada de forma urgente e pragmática, ou 

seja, nem a criança e nem a família são preparadas para a separação.  

 

 “eles não falam nada com eles, é eu que tenho que explicar, o que foi que 
aconteceu, e muitas vezes eu não sei, muitas vezes eu não sei.  
 

Outro aspecto apontado pela técnica da Casa 2 comum nos casos de 

acolhimento institucional pela via da busca e apreensão é a falta de notificação à família 

sobre a retirada da criança ou do adolescente:  

 

“as vezes a família não é notificada. Quando é busca e apreensão na escola eles só 
vão dar falta do menino a hora que passou tantas horas e o menino não chegou da 
escola, sabe? Quando é busca em casa a família vai saber. E muitas vezes os 
comissários mentem: Ah, o juiz tá chamando para conversar, e deixa a criança 
aqui no abrigo. “ (Técnica da Casa 2) 
 
 

Já o Conselho Tutelar para encaminhar as crianças e os adolescentes para as 

casas de acolhimento institucional busca uma vaga na central de vagas, é uma ação mais 

planejada e parece comportar certa preparação, segundo a compreensão da Técnica da 

Casa 2.    

A técnica da Casa 3 reforça que quando os adolescentes chegam na situação de 

“busca e apreensão”, também chegam muito “nervosos e arredios”. Outro motivo que 

gera insatisfação nos adolescentes é quando são transferidos de casas sem serem 
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consultados: “quando chega por motivo de transferência de casa, e ele, não gostaria de 

ser transferido “nervoso, com raiva, entristecido” 
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 Categoria 5: Medidas protetivas anteriores ao Acolhimento Institucional: É mais 
fácil abrigar:  
 

As técnicas das Casas consideram que a medida mais aplicada “é vir para o 

abrigo, mesmo” (Técnica da Casa 1) e que as medidas anteriores são raras “É raro viu, 

muito raro. É mais fácil abrigar né?” (Técnica da Casa 3), especialmente nos casos 

encaminhados pelo Conselho Tutelar.  

  Lembramos que a Casa 1 é a que acolhe as crianças menores, ou seja, as 

crianças com maior grau de dependência e com menores condições de se defender das 

situações de violência, dos maus tratos ou da negligência, e, neste sentido parece que a 

medida de acolhimento institucional se coloca como uma alternativa urgente para 

preservar a integridade física e psicológica das crianças.  

Em geral antes do acolhimento institucional as famílias são atendidas pelos 

programas de média complexidade, a exemplo do CRAS, no entanto há dificuldade de 

adesão das famílias às propostas deste equipamento.  

 

“na maioria das vezes são desligados por falta de interesse da família” (Técnica da 
Casa 3) 
 

Uma das medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional é a 

advertência e a orientação feitas pelo Conselho Tutelar, no entanto como lembra a 

Técnica da Casa 3 é uma medida que depende da adesão da família, embora ela seja a 

medida anterior mais aplicada parece ser a de menor eficácia:  

 

A medida anterior mais aplicada é o Conselho chamar a família para uma 
conversa “Ah! Acontece de chamar a família para conversar, mas a família não 
comparece” (Técnica da Casa 3). 

 

A técnica da Casa 1 pensa que a medida protetiva anterior ao abrigamento 

deveria ser a de acompanhamento sistemático da família, que os serviços de média 

complexidade “teria que ir até a casa da família”. Nos contatos com a família ela 

relatou ainda que não busca muitos dados sobre as medidas protetivas recebidas antes 

do acolhimento institucional “a gente tenta não falar nisso, porque a família sabe que 

não fez o papel dela”. Desta mesma opinião compartilha a técnica da Casa 2 que diz “A 

medida que deveria ser tomada antes do acolhimento institucional: orientação familiar” 
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As técnicas narraram a diversidade de medidas protetivas anteriores ao 

acolhimento institucional, que parecem depender da adesão da família.  Entre elas a de 

advertência por escrito aos pais feita pelo Conselho Tutelar. O encaminhamento para o 

acompanhamento sócio-familiar atualmente é feito pelo CREAS.  

As entrevistadas ressaltaram que a inclusão de crianças e adolescentes na 

escola e na creche é considerada uma medida protetiva, pois previne  a negligência 

famíliar.  

Os encaminhamentos pelo Conselho Tutelar para atendimento em saúde das 

crianças e dos adolescentes são interpretados como uma tentativa de responsabilizar os 

pais pelos filhos. E aqui encontramos a fragilidade da rede, a técnica da Casa 1 dá um 

exemplo neste sentido do encaminhamento feito pelo Conselho Tutelar para o 

atendimento em saúde mental de uma criança.  

 “tem uma criança que tem um problema mental e precisa ser tratada e a família não 
consegue atendimento, por exemplo, é uma falha do sistema porque a família não 
conseguiu um atendimento, mas ao mesmo tempo é uma falha da família também que 
não se movimentou e que não foi a um órgão para garantir o direito da criança”. 
(Técnica da Casa 1)  

 
Categoria 6 – Contatos da Casa de Acolhimento com o Conselho Tutelar e os 

outros equipamentos da rede de proteção: tensões na comunicação  

 

A criança ou o adolescente acolhidos já têm uma trajetória pela rede de 

proteção, muitas vezes já foram com suas famílias atendidos pelo   Conselho Tutelar ou  

acompanhados pelos programas de apoio sociofamiliar pela PBH, no entanto muitas 

vezes os registros desta trajetória são lacunares e, não permitem compreender a relação 

das famílias com estes serviços.  

 

“principalmente quando é pelo conselho tutelar. Prá você ter ideia eu recebi uma 
criança do Conselho Tutelar que até o nome dele, na via de solicitação do 
abrigamento veio errado. Então assim, eles não mandam relatório nenhum, porque 
estão encaminhando quem é essa família qual é o histórico dessa família, 
normalmente não manda. Além deles não mandarem nada, depois a gente tenta um 
contato e a gente não consegue, você liga e o conselheiro está de folga, ou está no 
plantão ou ele está de férias, ou ele não está ou está em atendimento e, ele não 
retorna.” (Técnica da Casa 1) 
 

O relato das técnicas aponta para algumas dificuldades de comunicação entre 

as equipes das Casas e o Conselho Tutelar, no trecho abaixo a técnica parece ter a 

expectativa de que o Conselho Tutelar contribua para a mediação entre a Casa e os 

demais pontos da rede de proteção e da rede de saúde:  
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 “Tento fazer contato com o Conselho Tutelar, que é o órgão que atendeu o acolhido 
antes de vir para cá, tento marcar uma reunião com o conselheiro e não consigo, os 
outros órgãos eu mesmo tenho que ir atrás: Posto de Saúde, CRAS...” 

 

A técnica da Casa 2 considera que a articulação da rede é frágil, e que se 

considera como uma “detetive” rastreando a história das crianças, dos adolescentes e de 

suas famílias, e buscando descobrir as conexões entre os diversos pontos da rede, 

Quando indagada sobre a articulação da rede, responde:   

 

 “tem nada: aí quem vai fazer somos nós técnicos do abrigo, nós que vamos correr 
atrás do que deveria ter sido feito, né? Mas, encaminhar essa família, ver se essa 
família precisa de ajuda, aí com o menino abrigado nós podemos encaminhar para 
o SOSF que é um serviço de apoio familiar para cuidar dessa família. Então esse 
serviço, eles ficam por conta da família, e a gente vai trabalhando junto para fazer 
a reintegração do adolescente. (Técnica da Casa 2) 
 
 
 

Categoria 7 – Relação da Família com a Casa de Acolhimento: aproximação e 

afastamento 

 

A técnica da Casa 2 explica que após o acolhimento institucional o 

acompanhamento da família é feito pelo SARF, responsável por buscar promover a 

reintegração familiar da criança e do adolescente. A casa também busca contato com a 

família e as técnicas avaliam que a percepção da família sobre a medida de acolhimento 

institucional depende muito das relações familiares vividas antes do acolhimento, no 

geral elas percebem que algumas famílias passam a compreender que é melhor para os 

seus filhos estarem na instituição do que com elas próprias:  

 
 “Mas aí com o tempo, aquilo cai na rotina e vem aqui e vê que tem um quarto, 
com uma cama, um travesseiro, um cobertorzinho, é come 5 vezes por dia, a gente 
faz ir na escola e acompanha na escola. Prá que  eu vou tirar o menino daqui? E 
se afastam. As famílias todas, as famílias todas se afastam” (Técnica da Casa 2).  

 

Categoria 8:  Vulnerabilidade intergeracional  

Embora esta narrativa não tenha sido recorrente entre as técnicas entrevistadas 

ela é bastante significativa. A técnica da Casa 1 narra o caso de um pai, que quando 

adolescente foi atendido pelo Frei Mariano, há 25 anos:   
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“e aí, ele foi usuário desse projeto, aí quando cresceu ele... caiu em envolvimento 
com drogas, foi inserido ao tratamento com droga e não aderiu...aí nisso ele 
engravidou a genitora dos meninos....aí nisso o CT vivia notificando, aplicando 
medidas, encaminhou para acompanhamento sócio-familiar, antigamente chamava 
SOSF, hoje mudou para CREA, encaminhou para o antigo SOSF para 
acompanhamento, nesse programa eles ficaram 6 a 7 anos e, nada foi construído, 
nada foi aderido...e foram beneficiados pelo bolsa moradia, porque não tinham onde 
morar, a URBEL forneceu um apartamento... então quer dizer que tudo o que foi 
possível fazer em termos de acompanhamento e de ajuda para essa família foi feito. 
Só que eles não aderiram, aos encaminhamentos, aos tratamentos” (Técnica Casa 1) 

 
Com este relato a técnica da Casa 1 mostra que não é simples o processo de 

trabalho com a família tendo em vista evitar o acolhimento institucional, neste caso 

temos uma família vulnerável tanto do ponto de vista material como simbólico, e uma 

vulnerabilidade recorrente entre as gerações.  

Paralelamente a este caso a mesma técnica constata que:  
 

“E já, eu tenho casos aqui de crianças em que a família nem nunca foi advertida pelo 
Conselho Tutelar” (Técnica da Casa 1) 

 
As técnicas ressaltaram que um dos grandes motivos que levam a aplicação da 

medida de acolhimento institucional de crianças e a adolescentes é a negligência da 

família, e que a negligência tem sido causada pelo abuso de álcool e drogas ilícitas pelos 

pais e responsáveis. E que nestas condições as famílias têm muitas dificuldades em 

aderir aos programas de apoio sócio-familiar que são disponibilizados.  
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4.2.3 PERFIL DOS EDUCADORES ENTREVISTADOS 

 
QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS EDUCADORES 

IDADE 
 

SEXO 
 

EST.CIVIL 
 

ESCOLARIDADE 
 

ANO DE 
ADMISSÃO 
 

23 Fem.  Solteira Ensino médio 
completo  

2010 

 
CASA 1  
Casa dos 
Pequenos 

41 Fem Casada Ensino médio 
completo 

2008 

36 Masc. Casado Ensino médio 
completo 

2004 CASA 2 
Tremedal 
 28  Masc.  Solteiro Ensino médio 

completo 
2011 

50 Fem. Solteira Ensino fundamental 
Incompleto – 6° série  

2002  
CASA 3  
Santa Mônica 41 

 
Fem. Solteira Ensino Médio 

compelto 
2009 

 

A rotatividade dos educadores nas Casas de Acolhimento visitadas durante a 

realização da pesquisa é significativa. Dois fatores parecem concorrer para essa 

rotatividade as condições de trabalho, no que se refere à carga horária e remuneração e o 

desgaste emocional provocado pelo próprio trabalho.  

O processo de seleção e treinamento dos educadores traz algumas dificuldades 

para as coordenações das Casas. Recentemente a Associação contratou uma empresa de 

recursos humanos para recrutar e selecionar estes profissionais. A exigência é de que 

tenham o segundo grau completo.  

Entre o grupo de educadores entrevistados aquela que se mantém há mais 

tempo conta com nove anos de trabalho e o mais recente contratado tinha na ocasião de 

realização da entrevista dois meses de admissão. Uma das entrevistadas exerce na casa a 

função de cozinheira há nove anos e, embora não seja contratada formalmente como 

educadora estabelece com os adolescentes uma relação educativa.  

 

4.2.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS EDUCADORES 

 

Categoria 1 – Motivos para trabalhar na Casa de Acolhimento Institucional 

 

Alguns dos educadores entrevistados relataram que motivação para buscar 

trabalho nas Casas de Acolhimento institucional é para alguns pessoal, relacionada às 

experiências anteriores que tiveram com trabalho comunitário ou voluntário.  
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Eu adoro cuidar mesmo, sabe? Trabalhar com essa faixa etária, é gostoso, é muito 
gratificante. Ficou sabendo da Casa, mora no mesmo bairro e trabalhou um ano 
como voluntária: “ficava a tarde todinha aqui com eles, aí me apaixonei, aí eu 
falei vou juntar o útil ao agradável, né? Aí surgiu a oportunidade de trabalho e 
trouxe meu currículo e comecei a trabalhar... (Educadora – Casa 1)  
 
Olha a minha mãe ela já trabalhou em um abrigo, eu era menor, então eu sempre 
acompanhava, né. Ia lá e ficava um pouquinho, eu ia brincar com as crianças eu ia 
tipo assim voluntária, aí eu fui pegando amor, foi gostando, aí agora na idade que 
eu posso trabalhar aí eu vim e comecei a trabalhar num abrigo. ( Educadora Casa 
1) 
 

Outros relataram que foi uma chance de trabalho que surgiu quando estavam 

desempregados e foram indicados por familiares ou amigos.  

 
 
Uai porque eu estava desempregada e minha prima arrumou para mim. 
(Educadora Casa 3)  
 
Quando eu entrei não tinha razão nenhuma não. Eu entrei comecei a trabalhar aí 
vai ficando e vendo que a gente quer ficar. ((Educadora Casa 3)  
 
Ele fazia um trabalho comunitário, ficou desempregado e foi indicado “adoro 
trabalhar aqui. (Educador Casa 2) . 
 

Os educadores não indicaram qual a informação que tinham do cargo de 

educador nas Casas de Acolhimento Institucional a exceção de uma entrevistada que 

relatou que a pessoa que a indicou lhe perguntou se ela:  

queria trabalhar com menino, fazer comida e tem que saber, querer gostar de 
mexer com menino, porque são meninos de rua, é menino que o Conselho traz, o 
juizado...é uns meninos rebeldes. (Educadora Casa 3) 

 

Categoria 2 – Processo seletivo e treinamento 

 

O processo seletivo tem sido feito a partir de indicação dos candidatos por 

pessoas da comunidade na qual a Casa de Acolhimento está inserida, e mais 

recentemente através de uma empresa de recrutamento e seleção de pessoal.  

A exigência para o exercício da função de educador é a de que os candidatos 

tenham segundo grau completo. Todos os educadores entrevistados foram unânimes em 

declarar que não receberam nenhum treinamento após a contratação. Quanto ao 

processo seletivo os educadores relataram que foi realizada “só uma entrevista com a 

coordenadora”. 

Após a admissão no trabalho os educadores relataram que participam dos 

cursos de capacitação oferecidos pela Prefeitura e, enfatizaram que “o conteúdo dos 
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cursos: fala muito sobre criança, sobre cuidado, fala muito de família e do ECA, você 

sai bem informado” . 

Um educador da Casa 2 narrou que quando começou a trabalhar na Casa de 

Acolhimento Institucional ainda havia a figura do “Casal Social” que foram os agentes 

para o seu treinamento no trabalho.  

 

Categoria 3 - Tarefas de Educadores: receber e acompanhar as atividades 

cotidianas 

 

Os educadores consideram que o primeiro contato com as crianças e os 

adolescentes é fundamental para o desenvolvimento do trabalho posterior. Tanto as 

crianças quanto os adolescentes chegam assustados na Casa. Quando encaminhados 

pelo Conselho Tutelar parecem estar mais preparados para o acolhimento, mas se 

vieram por meio do processo de “busca e apreensão” chegam muito inseguros e 

temerosos. Os adolescentes que são transferidos de uma casa para outra, chegam muitas 

vezes insatisfeitos, uma vez que a transferência não foi uma escolha deles.  

 

Como os adolescentes chegam: nervoso, rebelde “não quer aceitar ficar aqui” tem 
uns que falam: “eu quero ficar na minha casa, quero ficar com minha mãe não 
quero ficar aqui não”. (Educadora da Casa 3) 

A educadora da Casa e relata que no primeiro contato age da seguinte maneira:  

“cumprimento é...primeiro eu dou as boas vindas e aí com o tempo é...com o 
tempo...é eles sempre me procuram...tem alguém sempre...não que conversar com o 
educador aí chega” (Educadora da Casa 3) 
 
 

Os educadores entrevistados enfatizam que “conversar com as crianças e os 

adolescentes” é a grande tarefa. Um dos temas das conversas é o questionamento das 

crianças e dos adolescentes sobre os motivos da medida de acolhimento institucional:  

 aí a gente fala que a mãe não tá podendo ali naquele momento, mas é só um tempo 
que assim que as coisas melhorarem vão voltar para família, aí a gente vai 
conversando a medida em que for perguntando...a gente vai conversando... 
(Educadora da Casa 3) 
 

As crianças menores sentem falta de suas famílias, especialmente de suas mães 

e têm mais dificuldade em compreender o motivo do afastamento delas de sua casa:  

 

Num quer se afastar da família de jeito nenhum “na cabecinha deles ele não entende 
que é por precaução, por cuidado”a pergunta comum das crianças é “cadê meu pai, 
cadê minha mãe” e a resposta é que a coordenadora vai entra em contato. 
(Educadora da Casa 1) 
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As vezes quando é um pouquinho assim mais velha...num é mais pequenininha com 
três, dois anos, que entende um pouquinho... às vezes você veio prá cá porque lá não 
estava com...às vezes ai a gente pergunta: você tava feliz? Como que você tava aí a 
criança vai se abrindo mais e agente vai tendo mais contato”. E  maioria responde 
assim “Ah! Tia..minha vó ou minha mãe ou minha tia me batia, minha mãe saia para 
rua me deixava em casa sozinha...aí eu que tomava conta dos meus irmãos 
pequenos...a maioria responde assim.  (Educadora da Casa 1) 

 
São também os educadores que organizam as atividades diárias das crianças e 

dos adolescentes. Não expressão de uma educadora fazem “de um tudo ...de um tudo”e 

as  atividades são ensinar o para casa e acompanhar o desenvolvimento escolar; 

acompanhá-los ao médico; cuidar da higiene pessoal; servir as refeições.   

Em relação aos adolescentes os educadores dizem que precisam ter a postura 

de “um pai, de  um professor”. Procuram orientar os adolescentes nas tarefas cotidianas 

da própria casa, buscando responsabilizá-los pela organização do espaço e incentivando 

a cooperação entre eles para a realização das tarefas coletivas. Os educadores também 

acompanham os adolescentes no cadastramento para os programas do primeiro 

emprego, em cursos profissionalizantes e, nas providências para obtenção de 

documentos como carteira profissional, carteira de identidade, entre outros.  

 

Categoria 4 – Acesso a história anterior da criança e do adolescente: É importante 

conhecer a história 

 

Os educadores buscam conhecer a história de vida das crianças e dos 

adolescentes por meio da leitura dos relatórios, que são disponibilizados pelas técnicas 

das casas. No entanto, relataram que algumas crianças e adolescentes chegam sem 

nenhuma informação registrada. Eles consideram que conhecer a história das crianças e 

dos adolescentes é muito importante:  

 

“você olha pro menino, é só um menino, mas quando você vê a história do menino. 
Cada um tem uma história diferente. Prá ta lidando com eles dia a dia é importante 
sim conhecer a história”.  
 

As educadoras da casa que acolhe as crianças menores relatam também a 

prática de uma reunião mensal na qual a técnica da Casa apresenta e discute a história 

de cada uma das crianças.  
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A coordenadora [atualmente nomeada como técnica]  passa tudo prá gente, na 
reunião mensal. Ela considera que é fundamental saber da história: como vai lidar 
com as crianças “que você não sabe nada dela. (Educadora da Casa 1).  
 

Em relação às informação contidas nos relatórios um educador da Casa 2 

pensa que nem sempre todas as informações neles contidas são “confiáveis”. Ele 

acredita que alguns casos as famílias e os adolescentes podem omitir ou falsear 

informações. Este mesmo educador faz uma ressalva quanto ao uso que os educadores 

devem fazer das informações que têm sobre os adolescentes com os quais trabalham, ele 

considerada que não é “ético” contar para o adolescente todas as informações contidas 

nos relatórios “porque tem coisas que não é necessário nem útil falar com o 

adolescente”. Quando os adolescentes questionam o motivo do acolhimento 

institucional este educados da Casa 2 prefere remetê-los à técnica da casa, que segundo 

ele, terá “maiores condições” de responder.  

 

Categoria 5 – Conhecimento das leis e das medidas protetivas anteriores ao 

acolhimento institucional: “agora você me apertou” 

 

Os educadores informaram que têm pouco conhecimento das medidas 

protetivas anteriores ao acolhimento institucional quando indagada uma educadora 

responde “tem que ler mais, né?”. O educador com maior tempo de exercício 

profissional da Casa 2, quando indagado sobre as medidas protetivas responde: “agora 

você me pegou de surpresa”. 

Outro educador responde quando indagado: 

Medidas anteriores?  Não sei tudo...nem tudo... por isso... porque é tão corrido... 
porque a gente não... não.. .até mesmo não procura saber assim...na medida do 
possível a gente tá sempre falando aqui, mas regras passo a passo eu não 
sei...passo a passo eu não sei (Educador da Casa 2) 
 

É possível perceber por meio das entrevistas que a falta de conhecimento do 

texto legal sobre as medidas protetivas revela a falta de formação continuada para o 

exercício da função de educador das Casas de Acolhimento Institucional. Por outro 

lado, a falta de conhecimento sobre as medidas protetivas que as crianças e os 

adolescentes receberam antes do acolhimento institucional confirma o quanto o registro 

da história destas crianças e adolescentes é lacunar, uma vez que os educadores 

relataram que têm acesso aos relatórios de cada criança e adolescente acolhido.  
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A trajetória da criança e do adolescente acolhido pela rede de proteção passa a 

ser conhecida pelos educadores ao longo da permanência dos mesmos na Casa. Os 

educadores informam que as medidas protetivas mais aplicadas são:  

 
O conselho tutelar vai lá...faz as visitas...as visitas domiciliares  que faz a inclusão 
dos pais nos pais, atendimento aos pais...tudo....SAF, por exemplo...depois vem o 
abrigamento. (Educadora da Casa 2) 

 

Os educadores percebem que a medida protetiva mais aplicada é o 

acolhimento institucional. Eles avaliam que as medidas anteriores têm pouca eficácia 

porque as famílias não aderem à proposta, como relata uma educadora da Casa 1:  

 

 “E fica difícil porque a Prefeitura ajuda, mas a família em si ela não aceita a ajuda 
da Prefeitura. Ela quer....”não, você me ajuda com alguma renda e eu continuo 
vivendo do jeito como eu quero, da maneira como eu quero....” 

 

Os educadores são unânimes que as medidas protetivas anteriores ao 

acolhimento institucional deveriam privilegiar o atendimento sistemático das famílias:  

 

Acompanhar a família, anteriormente assim... ter um tempo maior de convívio com o 
adolescente na casa lá com a família, eu acho que teria que insistir mais nesse 
convívio lá...tentar resolver o que o problema junto lá com a família, com o pai com 
a mãe. (Educadora Casa 3) 
 
Esta é a mesma posição de uma educadora da Casa 1:  
 
 Cuidar mais das famílias... tipo assim, visitar mais, sabe? Porque eu acho que tudo 
isso é as drogas... esses casos aqui é só droga...tráfico de drogas...a maioria aqui tá 
nessa situação...a maioria...usuário de droga...o pai tá preso....a mãe tá presa.  
 

O Educador da Casa 2 também considera que a medida anterior ao 

acolhimento deveria ser “um programa para unir as famílias” 

 
Os educadores narraram que muitas crianças e adolescentes chegam 

com um histórico acolhimento institucional em outras entidades ou de experiências mal 

sucedidas de adoção:   

 

No histórico enviado pelo juizado há referências a transferência de abrigo ou de 
crianças que estiveram em processo de adoção e que não deu certo foram acolhidas. 
(Educadora da Casa 1) 
 

Um dos educadores sugere mais rigor na abordagem da família antes aplicação 

da medida de acolhimento institucional: 
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Deveria ser aplicada uma medida que não está no Estatuto, eu acho que quando uma 
mãe, ela errou, que criança vem para o abrigo ...eu acho que ela deveria colaborar 
com o Estado, com município de alguma maneira...ou trabalhando ou fazendo 
alguma coisa...eu acho que ficaria mais fácil de não ter tanta criança em abrigo. 
(Educador da Casa 2)  
 
 

O mesmo educador da Casa 2 entende que algumas medidas de apóio sócio-

familiar tomadas anteriormente ao acolhimento deveriam ser suspensas quando a 

criança ou o adolescente são acolhidos: “a partir do momento em que a criança ou 

adolescente foram abrigados suspender o bolsa família ou transferir para a entidade.” 

E justifica sua opinião citando um exemplo vivido na Casa onde trabalha: “O 

adolescente recebia a bolsa família, foi acolhido e a bolsa família continuou a ser paga 

para mãe que era alcoolista e gastava o dinheiro com bebida”. (Educador da Casa 2) 

 

Categoria 6 – Representação sobre a família: “famílias desestruturadas” 

 

A categoria anterior sobre a percepção das medidas protetivas anteriores ao 

acolhimento institucional expressa pelos  educadores já revela de certo modo a 

representação que eles constroem sobre as famílias das crianças e dos adolescentes 

acolhidos:  

A opinião que eu tenho é que algumas famílias é... é...destruída mesmo, né? É por 
droga, com bebida alcoólica, então...não tem como mesmo, né? (Educadora Casa 3) 
 
Totalmente desestruturadas, não tem estrutura nenhuma... [Além das drogas a 
educadora enfatiza a prostituição] “vários casos desse que a gente tem aqui... que o 
Conselho Tutelar... que o conselho encontra a criança com outra pessoa... maioria 
das mães nem nota.  
 

Os educadores ressalvam que encontram famílias buscam reorganizar-se para 

conseguirem a volta de seus filhos para a casa, mas consideram que estas são exceção:  

 

Olha do tempo que eu trabalho aqui no abrigo, as crianças que já passaram por 
aqui, que eu já olhei e tudo...nossa se você analisar bem, se for de 10...uns 1% assim 
preocupa...do tempo...nossa ...só uma família que lutou para ter os filhos de volta. 
(Educadora da Casa 1) 
 

Já o educador da Casa 2 considera que “A casa tem experiência de retorno 

familiar com sucesso dos adolescentes” . 

A educadora da Casa 1 avalia que as chances da família extensa (avós ou tios) 

buscar a reintegração das crianças é maior do que as da família de origem.  
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A reação de algumas famílias narrada por uma educadora da Casa 1 mostra 

que as medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional, nem sempre são 

tomadas e mesmo quando tomadas parecem fazer pouco sentido para os pais:  

 

Tem pai, tem mãe que o menino vem pro abrigo e eles num ligam mesmo... Mas 
tem pais que quando o conselho vai lá e aplica a medida de vim pro abrigo, eles 
assustam também, né? Não sabiam de medida nenhuma... eu acho que se eles 
soubessem, fossem mais orientados, em alguns casos eu acho que num...não 
chegaria sabe, abrigar...mais é orientação.... (Educadora Casa 1). 
 

Os educadores também concordam que tanto as crianças quanto os 

adolescentes querem voltar a conviver com suas famílias, mesmo aqueles que 

reconhecem  que são mal tratados por seus pais.  No caso dos adolescentes que vivem 

conflitos com os pais e, inicialmente ficam aliviados com a medida de acolhimento 

institucional com o passar do tempo “depois que passa a raiva” na expressão de uma 

educadora desejam voltar para a convivência com sua família.  

 
Aí no convívio com a gente eu acho importante porque eles vão vendo que a 
família é importante... e mesmo quando acontece alguma coisa ruim com eles 
lá...eles tentam ...como é que  eu vou falar...sempre quer isentar a família, entender 
os porquês, por gostar mesmo, querer voltar...eu acho que todos querem a família. 
(Educadora da Casa 3). 
 

O educador da Casa 2 considera que há famílias que se envolvem com o 

processo para reintegração dos filhos, como há também aquelas que já perderam os 

vínculos com os seus filhos. Este mesmo educador acredita que o mais importante é 

buscar um entendimento na própria família no sentido de se evitar a adoção:  

 

 “alguns [pais] são frequentes outros não os que são frequentes... eles querem o 
filho de volta, eles anseiam... pelo erro que eles tiveram, eles querem consertar 
isso... Se não tiver interesse de ambas as partes, existe a adoção. Se alguma 
família não tem interesse pela criança existe a adoção que para mim acho que é a 
pior das hipóteses a criança tem que tá com a família.  
 

Na fala deste educador percebemos a representação de que a família que teve 

suas crianças e/ou adolescentes retirados de casa pela medida protetiva de acolhimento 

institucional erraram, e que a grande tarefa delas para voltar a ter os filhos de volta é 

“consertar o erro” e, uma das vias colocadas pelo educador é a inserção dos pais e das 

mães no trabalho.  

 

Categoria 7 – Desligamento: a gente fica triste e feliz 
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Os educadores revelam que quando as crianças e os adolescentes são 

desligados da medida protetiva de acolhimento institucional, especialmente quando pelo 

retorno à família de origem ou à família extensa eles sentem que a “missão foi 

cumprida”, e ao mesmo tempo ficam tristes com a separação.  

 

 A gente fica feliz também com o retorno para a família, a gente fica nossa... a gente 
tem a sensação que a gente cumpriu, né ajudou de algum forma para que fosse 
cumprido a obrigação deles retornarem para casa. (Educadora Casa 3) 

 
Eu sinto muita saudade, né? Eu sinto como se ...como que eu falo, né saudade. 
(Educadora Casa 3) 
 
É muito difícil, né? Por que a gente cria um amor muito grande. (Educadora Casa 1) 

 

Os educadores que trabalham nas Casas para adolescentes têm opiniões 

divergentes em relação aos que trabalham nas Casas que acolhem crianças quando 

indagados sobre a preparação dos adolescentes para saírem da Casa, seja para o retorno 

familiar ou para a adoção:  

Os adolescentes não se sentem preparados para o desligamento. (Educadora da Casa 3) 

As crianças são preparadas para o desligamento pela coordenadora da Casa, algumas 
estão em atendimento psicológico. No caso de retorno para a família de origem a 
estratégia e começar por passar o final de semana. 
As crianças ficam muito felizes quando retornam para as suas casas. A educadora “eu 
me sinto realizada... tem família que recupera sim, agarra a ajuda que recebe e vai em 
frente. (Educadora da Casa 1) 
 
 

Quanto ao acompanhamento das crianças, dos adolescentes e das famílias após 

o desligamento da medida protetiva de acolhimento institucional o educador da Casa 2 

informou que: “Existe um acompanhamento do abrigo e dos órgãos...durante seis 

meses”. Uma educadora da Casa 3 ao contrário relatou que “Não tem relato de 

acompanhamento pós-desligamento”, referindo-se à falta de acompanhamento 

sistemático.  

A outra educadora da mesma casa relatou que:  
 

“As notícias pós-desligamento são por contatos telefônicos com os padrinhos e os 
próprios adolescentes, parece informal e não uma avaliação sistemática” 
(Educadora da Casa 3) 
 

A educadora enfatizou que alguns adolescentes que construíram vínculos 

positivos com a Casa telefonam para dar notícias, quando eles moram no próprio bairro 

costumam visitar a Casa.  
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As educadoras da Casa 1 relataram que o acompanhamento pós desligamento é 

feito informalmente: “O acompanhamento é informal feito por telefone pela 

coordenadora da casa”.  Uma das educadoras da Casa 1 acredita que “as famílias 

adotivas não dão muita notícia com medo de perder a criança” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo primordial dessa pesquisa foi o de investigar o impacto das 

medidas protetivas na garantia do direito da criança e do adolescente pela convivência 

familiar. Para alcançar este objetivo foram examinados a trajetória na rede de proteção 

social de 53 casos de crianças e adolescentes, que se encontravam durante o 

desenvolvimento da pesquisa em medida de acolhimento institucional. 

A medida de acolhimento institucional é uma medida protetiva que acarreta a 

separação temporária ou definitiva da criança e do adolescente de seu núcleo familiar de 

referência, neste sentido interessou-nos compreender o alcance das medidas protetivas 

anteriores à medida de acolhimento institucional. O interesse pelas medidas anteriores 

parte do pressuposto de que tendo a medida de acolhimento institucional o caráter 

excepcional e temporário, como afirma o ECA, deveria ser evitada e, deste modo as 

medidas anteriores teriam um caráter preventivo. O acolhimento institucional é uma 

medida que envolve uma série de paradoxos uma vez que exclui para incluir, retirando a 

criança e o adolescente da família para promover posteriormente a sua reintegração. Ela 

é necessária em casos extremos nos quais a criança e o adolescente tenham a sua 

integridade física e psíquica ameaçadas, ou nos casos que foram rompidos ou perdidos 

todos os vínculos familiares, seja com os pais seja com os membros da família extensa.  

As medidas protetivas anteriores àquela de acolhimento institucional revelam 

entre si um grau desconectividade, ou seja, elas não são progressivas e, nem 

excludentes. Constatamos que algumas medidas protetivas anteriores ao acolhimento 

institucional continuam a serem tomadas durante o próprio acolhimento institucional.  

Este fato revelou que o acolhimento da criança e do adolescente de sua família 

além de significar o afastamento delas da situação de risco, de violência e de violação, 

significa também um tempo necessário para que as famílias e a própria rede de proteção 

se organizem para que se promova a reintegração familiar das crianças e dos 

adolescentes.  

As medidas protetivas anteriores ao acolhimento não têm o mesmo caráter de 

urgência que a medida de acolhimento. Elas são medidas que envolvem tempo, 

disponibilidade de adesão da família e dos responsáveis pelas crianças e adolescentes, e 

de uma rede conectada e com o oferecimento imediato de serviços.  

Outra dificuldade encontrada diz respeito aos fluxos da própria rede de 

proteção: encontramos a superposição de ações, por exemplo, famílias sendo atendidas 
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em mais de um serviço, uma vez que cada um cumpre uma tarefa específica, cabendo à 

própria família promover as conexões. Os encaminhamentos sucessivos das famílias 

para vários pontos da rede é muitas vezes vivido por elas como uma atitude protelatória 

dos diversos técnicos da rede “não é aqui, não é comigo, você deve procurar tal 

equipamento” e isto dificulta a adesão das famílias aos programas e projetos que 

poderiam potencializar os seus recursos materiais e simbólicos, para que pudessem se 

reposicionar e cuidar das suas crianças e adolescentes sem que fosse necessária a 

medida de acolhimento institucional.  

Os ruídos de comunicação entre os diversos equipamentos e, a falta ou a 

precariedade dos registros. Nos Conselhos Tutelares encontramos registros lacunares ou 

mesmo ausentes o que foi justificado pelo acúmulo de trabalho para uma equipe de 

cinco pessoas. Os registros manuais são precariamente arquivados e, de difícil acesso 

tanto aos pesquisadores quanto aos próprios profissionais da rede. Os registros 

digitalizados estão em processo de implantação, mas não foram ainda incorporados 

como uma rotina de trabalho.  

A falta dos registros acarreta várias consequências. Uma delas é aquela que 

gera a invisibilidade das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, uma vez que a 

história delas se perde. Considerando que uma mesma família frequenta muitos pontos 

da rede, ela é levada a repetir a sua história para diversos interlocutores, uma repetição 

por vezes dolorosa.  

A falta de registro também contribui para a desconexão da rede, o 

desconhecimento da história das famílias, das ações já propostas dificultam a avaliação 

de cada caso, levam por vezes a repetições de ações que, por sua vez repetem o 

fracasso, e deixam a todos os envolvidos em círculo vicioso de difícil rompimento.  

Se tomarmos a falta dos registros do ponto de vista da política pública 

encontraremos também um grande prejuízo, pois sem os registros não é possível 

planejar as ações, avaliar, aprimorar.  

As medidas protetivas anteriores ao acolhimento institucional necessitam de 

acompanhamento psicossocial. Por exemplo, se uma família é orientada e encaminhada 

para a matrícula de seu filho na escola, é preciso saber se a providência foi tomada.  

Quando o Conselho Tutelar adverte e orienta uma família o registro do 

conteúdo da advertência e da orientação é fundamental. Pode-se a partir destes registros 

encontrarmos numa mesma regional da cidade situações muito semelhantes, se o CRAS 

tem estas informações poderá formar um grupo de pais, por exemplo.  



 

 

86

Esta pesquisa partiu da Associação Irmão Sol e dos casos de acolhimento 

institucional e quatro de suas casas, e deste ponto chegamos aos Conselhos Tutelares, 

um dos equipamentos que formam a rede de proteção. Evidentemente não foi possível 

no âmbito desta pesquisa transitar por todos os pontos da rede. Mas, é preciso ressaltar 

que um ponto da rede reflete e contém todos os outros.  

As conclusões desta pesquisa indicam que há muitos outros pontos a serem 

investigados e, neste sentido é fundamental a parceria da universidade com o CMDCA e 

com os diversos equipamentos da rede, não só para o desenvolvimento de outros 

estudos, como no estabelecimento de cooperação das estratégias de intervenção 

psicossocial. 

Quanto às metas projetadas neste projeto de pesquisa ressaltamos a orientação 

da bolsista de iniciação científica, atividade de grande relevância na formação da aluna, 

cuja monografia de conclusão de curso de graduação2 é produto da experiência da 

pesquisa.  

Os dados parciais e finais da pesquisa foram objeto de apresentação em 

eventos científicos regionais e nacionais, tais como: Jornada da Clínica de Psicologia da 

PUC Minas, Encontro Nacional de Psicologia Social ABRAPSO, em Recife (PE); no 

Encontro Norte-Nordeste de Psicologia em Salvador (BA), e no Seminário 

“Construindo a Identidade dos Conselhos Tutelares” promovido pelo Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Belo Horizonte (MG) 

A pesquisa contribuiu para a consolidação do Grupo de Pesquisa e Intervenção 

Família e Infância – Faculdade de Psicologia PUC Minas, por meio do qual se estreitou 

as trocas interinstitucionais, especialmente com a PUC Goiás.  

Quanto aos demais produtos da pesquisa projeta-se para 2012 a publicação de 

dois artigos em periódicos científicos bem avaliados e a disponibilização do presente 

relatório para os equipamentos nos quais foram coletados os dados da presente pesquisa.  

 

 

 

 

                                                 
2 PEREIRA, Camila de Campos. PSICOLOGIA EM REDE: Um trabalho realizado com crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social. Monografia de conclusão do curso de Graduação em 
Psicologia. PUC Minas. 2011.  
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APÊNDICE 1  

REDE DE PROTEÇÃO: SIGLAS E SIGNICADOS DOS SERVIÇOS 

 

A 
 

AMAS - Associação Municipal de Assistência Social 
 
É uma entidade de direito privado, reconhecida como de utilidade pública nas esferas 

municipal, estadual e federal. Objetiva o desenvolvimento de ações e projetos para a 

promoção dos Direitos Sociais, nos termos da Constituição Federal e de legislações 

pertinentes, junto às comunidades de áreas de risco social, por si própria ou mediante 

parcerias, bem como a promoção de atividades sócio-assistenciais no município de Belo 

Horizonte. 

Os Programas da AMAS são organizados em dois eixos:  

I – Proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência, da 

juventude e da velhice, bem como dos direitos e garantias fundamentais e dos 

direitos sociais, para os excluídos e provenientes de áreas de risco social do 

município, mediante as ações: a) Apoio e assessoria técnica a instituições voltadas 

para a educação infantil, através de medidas de prevenção da saúde bucal, implantação e 

manutenção de brinquedotecas, formação de gerentes e gestores comunitários, dentre 

outros; b) Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de 

atendimento jurídico, psicológico, social e prevenção e enfrentamento à violência 

doméstica; c) Assessoria Técnica aos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; d) Cessão em comodato de bens móveis para creches, asilos ou oficinas 

profissionalizantes e outras associações beneficentes; e) Geração de trabalho e emprego, 

através da seleção, capacitação, profissionalização e inserção de adolescentes e no 

mercado formal de trabalho.  

II – Combate à fome e à pobreza, através de: a) Instalação, manutenção e orientação 

de estabelecimentos voltados para o amparo e assistência às classes menos favorecidas 

da sociedade; b) Orientação e encaminhamento de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos de baixa renda a associações ou órgãos públicos para atendimento; 

c) Inclusão social de famílias de baixa renda, através de projetos e programas sociais de 
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atendimento; d) Promoção de parcerias com o poder público, privado e entidades do 

terceiro setor, visando à inclusão social dos assistidos pela AMAS; 

e) Orientação e encaminhamentos para fontes de empregos de adolescentes, jovens e 

adultos em risco pessoal e social; f) Promoção de cursos de capacitação para 

adolescentes, jovens e adultos de baixa renda, em risco social e pessoal, visando a 

promoção social e geração de renda.  

 

ASOM – Ação Social Obreiros Mirins 
 
A Ação Social "Obreiros Mirins" foi fundada em 26/08/1996. Atua na área de 

assistência social atendendo  crianças e adolescentes em acolhimento institucional.  
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B 
 
Bolsa Moradia  
 
O Programa Bolsa Moradia da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte garante um 

auxílio mensal3 destinado ao pagamento de aluguel, para famílias removidas de áreas de 

risco geológico-geotécnico, risco social ou em função de obras, até que a família seja 

reassentada definitivamente. Cabe ao beneficiado procurar uma moradia em lugar 

seguro e assinar um contrato com o locatário do imóvel. Todo mês, o recibo original 

que comprova o pagamento do aluguel deve ser apresentado à URBEL – Companhia 

Urbanizadora de Belo Horizonte. Além disso, o morador deve arcar com as despesas 

referentes à água, luz, condomínio e IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, bem 

como promover eventuais reparos necessários para a manutenção do imóvel nas 

condições em que foi recebido. O imóvel locado é previamente vistoriado pela URBEL.  

                                                 
3 No período de realização da pesquisa o valor da bolsa moradia era de R$400,00 (quatrocentos reais). 
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C 
Casa Abrigo Bem Vinda  
 
A Casa Bem-Vinda é um equipamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

destinado a acolher mulheres em situação de violência oferecendo  atendimento 

individual nas áreas social, jurídica e psicológica. A casa também conta com 

atendimento psicológico para as crianças. A equipe desenvolve, ainda, trabalhos junto a 

lideranças comunitárias, escolas, associações.  

 
 
CDC - Centro de Direito à Cidadania  

Seu objetivo é trabalhar de forma interdisciplinar pela democratização do acesso à 

justiça, colaborando para a consolidação da autonomia do indivíduo e do Estado 

Democrático de Direito. Disponibiliza atendimento jurídico, de serviço social e 

psicoterápico, voltados à inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade social. O 

serviço prestado pela instituição enfatiza: o tratamento interdisciplinar dos conflitos 

sociais; a promoção e o incentivo de políticas públicas e de lideranças comunitárias; a 

integração com as diversas instituições da comunidade, públicas e privadas, buscando 

participar de uma rede de atendimentos multidisciplinares; a promoção dos direitos 

fundamentais; as questões pertinentes à violência, doméstica e urbana; a proteção da 

criança e do adolescente; o aprimoramento de profissionais e acadêmicos em Direito e 

áreas afins, acompanhando a prática processual, promovendo cursos e seminários; o 

acesso à justiça; promoção da paz social, porquanto incentiva a realização de acordos 

extrajudiciais para a célere e eficaz solução de conflitos; o apoio incondicional à 

constituição e formação de outras organizações não governamentais ligadas à efetivação 

dos direitos fundamentais. 

CAVAS: Crianças e Adolescentes Vitimas do Abuso Sexual – UFMG 

Projeto de Extensão em interface com a pesquisa visando possibilitar a continuidade e a 

integração das pesquisas acadêmicas da graduação, mestrado e doutorado. O projeto 

tem como objetivos: fortalecer vínculos de pesquisa com outros departamentos da 

UFMG que tenham interesse nessa temática multidisciplinar, por exemplo, os 

departamentos de Ciências Sociais e Direito; abrir um espaço científico em uma 

instituição universitária federal, através de congressos, jornadas, seminários e oficinas 
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de capacitação para o congraçamento de agentes sociais cuja intervenção profissional 

esteja focada ou envolvida de alguma forma com esse problema social tão grave: o 

abuso sexual de menores; constituir mais um núcleo de tratamento na rede atualmente 

disponível na cidade de Belo Horizonte para o atendimento de crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual. O atendimento psicoterápico tem uma proposta preventiva: 

diminuir o risco de que crianças e adolescentes abusados possam desenvolver, 

futuramente, quadros de condutas anti-sociais, promiscuidade e uso de drogas; levantar 

contribuições teórico-técnicas acerca de intervenções mais adequadas ao tratamento 

psicoterápico dos casos de violência e abuso sexual. Mantém um programa de 

atendimento psicológico a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, realizado 

junto ao Serviço de Psicologia Aplicada – SPA do Departamento de Psicologia, que 

pretende não só aproveitar a qualificação de nossos ex-alunos, como também investir no 

aperfeiçoamento clínico dos recém-formados. 

CRADCA: Centro de Recreação de Atendimento e de Defesa da Criança e do 

Adolescente 

 

O Centro Recreação é a organização não-governamental criadora do Circo de Todo 

Mundo, espaço cultural, artístico e, principalmente, educativo destinado a desenvolver 

atividades circenses, cênicas e recreativas com crianças pobres e meninos de rua, de 

Belo Horizonte. 

 

CEJA: Comissão Estadual Judiciária de Adoção 

  

Órgão articulador da política de proteção à criança e ao adolescente, promovendo no 

âmbito estadual a defesa e garantia do direito à convivência familiar e comunitária. A 

Comissão Estadual Judiciária de Adoção e a Autoridade Central Estadual Brasileira, que 

trabalha em sintonia com a Autoridade Central Federal, (Brasília), em conformidade 

com o previsto na Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional, conhecida como Convenção de Haia, de 27/05/1993, 

assinada pelo Brasil, de acordo com o Decreto Federal nº 3.087 de 21/06/1999. 

As principais atribuições do CEJA são: receber e processar os pedidos de habilitação, 

formulados por estrangeiros interessados em adotar no Estado; elaborar parecer nos 

processos de habilitação para adoção internacional; auxiliar os Juízos da Infância e da 



 

 

95

Juventude nos procedimentos relativos à adoção nacional e internacional de crianças e 

de adolescentes, bem como no gerenciamento e manutenção do Cadastro Único 

Informatizado de Adoção e Abrigo – CUIDA; prestar apoio técnico às assistentes 

sociais que atuam junto aos Juízos da infância e da juventude; promover intercâmbio 

com comissões similares de outros Estados, organismos e instituições internacionais 

relacionados à adoção, bem como elaborar projetos para captação de recursos à área da 

infância e da juventude, junto aos mesmos; definir as diretrizes de atuação, bem como 

promover seminários e encontros visando a formação e a capacitação dos servidores na 

área de adoção; elaborar estatísticas e relatórios para avaliação das ações das entidades 

de abrigo; elaborar material informativo relacionado à área da Infância e da Juventude; 

realizar entrevistas de orientação, acerca dos procedimentos necessários à adoção, com 

interessados nacionais e estrangeiros; e acompanhar a adaptação do adotado no exterior, 

por meio da análise de relatórios e documentos remetidos pelos setores técnicos.  

CEPAI: Centro Psíquico da Adolescência e da Infância 

O Centro Psíquico da Adolescência e da Infância é referência no estado de Minas Gerais 

e no município de Belo Horizonte na atenção em saúde mental da criança e do 

adolescente, para os casos de maior complexidade, bem como centro de excelência de 

referência nacional para a  formação de profissionais da Rede SUS. Objetiva assegurar e 

promover com excelência o acolhimento, o tratamento e a inclusão social de crianças e 

adolescentes, oferecendo assistência ambulatorial secundária e hospitalar aos usuários 

do SUS. São disponibilizados serviços de urgência em psiquiatria; atendimentos em 

neurologia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, fonoaudiologia, e 

fisioterapia. Conta com os seguintes dispositivos de tratamento: alojamento conjunto, 

leito-crise, permanência-dia, oficina terapêutica,  ambulatório e lar abrigado. 

CPE: Centro de Passagem Emaús 

O Centro de Passagem Emaús é uma das casas que compõem o Ministério Programa 

Criança Feliz.  O publico alvo é formado por crianças e adolescentes com trajetória de 

rua. O processo de acolhimento é iniciado pela equipe de abordagem de rua, que busca  

encaminhar as crianças e os adolescentes  para a Casa de Passagem Emaús, onde podem 

permanecer até 90 dias. Se a necessidade do acolhimento institucional persistir após este 

período é feito o encaminhamento para a Casa das Meninas, e, no caso dos meninos 
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para a Fazenda ou para outra instituição que ofereça acolhimento de um trabalho 

semelhante.  

CPDB: Centro de Passagem Dom Bosco 

A Casa Dom Bosco é parte da grande rede de serviços sociais de Belo Horizonte. 

Recebe crianças que o Projeto Miguilim ajudou a sair das ruas, e lhes oferece 

alojamento, educação e carinho para fortalecer a mudança de vida. Durante os primeiros 

meses, a Casa Don Bosco oferece assistência intensiva às crianças em uma Casa de 

Passagem. Lá, aprendem o básico da vida em um lar: higiene pessoal, trabalhos de casa, 

cozinha, nutrição e a convivência com outras crianças. Os educadores tentam 

reestabelecer um vínculo entre a criança e sua família, e trabalham com ela para 

construir sonhos e projetos de vida. Este é um processo lento: em várias ocasiões, as 

crianças vão embora para a rua e depois voltam para a Casa novamente. 

CAACC: Centro de Apoio e Assistência à Criança Cirandinha 

O Abrigo Cirandinha tem por finalidade ser um lar para crianças e adolescentes órfãs, 

abandonadas ou em situação de risco sem distinção de crença, raça ou nacionalidade. 

Oferecendo escola, saúde, vestuário, alimentação, lazer e formação profissional até que 

as mesmas sejam reintegradas à família de origem, adotadas ou integradas na sociedade. 

CERSAM – Centro de Referência em Saúde Mental 

A rede municipal de saúde em Belo Horizonte conta nove Centros de Referência em 

Saúde Mental localizados nas diversas regiões administrativas da cidade. O CERSAM 

conta a com a presença constante de equipe multiprofissional, e oferece oficinas e 

atividades de cultura e lazer. A direção do tratamento busca a estabilização do quadro 

clínico, a reconstrução da vida pessoal, o suporte necessário aos familiares, o convívio e 

a reinserção social.  

 

CASV - Casa Abrigo Sempre Viva  

Equipamento da prefeitura de Belo Horizonte, vinculado à Coordenadoria dos Direitos 

da Mulher, que acolhe mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e 

risco iminente de morte, juntamente com seus filhos  menores de 16 anos. O endereço 
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da Casa Abrigo é mantido em sigilo. O período de abrigamento é de 30 dias, podendo 

ser prorrogado por mais 60 dias, após a avaliação da técnica da equipe da casa. 

 

CIAME: Centro Integrado de Atendimento ao Menor  

Criado pela antiga FEBEM – Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor em 1976. A 

FEBEM foi extinta após a promulgação do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A proposta do CIAME priorizava o trabalho com grupos de menores, 

adolescentes, suas famílias e a comunidade, em atividades diversificadas – desde 

recreação até formação profissional. Todas as atividades, inclusive as de lazer, eram 

planejadas e desenvolvidas com base em interesses e necessidades dos grupos e da 

própria caracterização da comunidade atendida. 

 

CIAME - Centro de Integração ao Menor e Adolescente – Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte 
 
É um centro integrado que acolhe jovens, crianças, adolescentes. Oferece cursos 

diversificados para esses públicos. Além dos cursos oferecem lazer, lanches no período 

em que eles estão no CIAME. O publico é assistido juntos com seus familiares e 

também com seus padrinhos. Os alunos que são apadrinhados recebem ajuda de custo. 

 

CRAS: Centro de Referencia de Assistência Social 

O CRAS é a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas), 

dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de 

serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos 

municípios. 

Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão 

territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação 

das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.  

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

á Família (PAIF) cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este serviço consiste em um 

trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.  
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CEVAM: Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor 

É uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1982. Tem por missão a promoção e a 

defesa dos direitos da criança e do adolescente. A entidade, de atuação exclusiva em 

território nacional, promove o atendimento á infância e a juventude tendo por finalidade 

planejar e executar programas e projetos de proteção e apoio a criança e o adolescente 

em suas diversas formas. Suas atividades e ações visam o desenvolvimento humano e 

individualidade universal da criança e do adolescente, priorizando o atendimento, a 

defesa, a proteção o direito á promoção, a garantia, o assessoramento, o estudo e a 

pesquisa neta área. O CEVAM atua por seus prestadores de serviços voluntários 

admitidos nos termos e formas da lei nº 9608/98. Além de seu corpo de voluntários, o 

CEVAM executa seus programas e projetos em parceria com instituições e entidades na 

área da infância e da juventude. O CEVAM é membro do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente.  

 
CT - Conselho Tutelar  
 
O Conselho Tutelar foi instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 

8069 de 13 de julho de 1990). O Conselho Tutelar é um órgão permanente, (uma vez 

criado não pode ser extinto.) É autônomo, (autônomo em suas decisões, não recebe 

interferência de fora) Não jurisdicional (não julga, não faz parte do judiciário, não 

aplica medidas judiciais) É encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. Ou seja, o Conselho Tutelar é um órgão de garantia 

de direitos da criança e do adolescente. Os Conselheiros Tutelares são pessoas que têm 

o papel de porta-voz das suas respectivas comunidades, atuando junto a órgãos e 

entidades para assegurar os direitos das crianças e adolescentes. São eleitos 5 membros 

através do voto direto da comunidade, para mandato de 3 anos.  

Segundo o ART. 136 (ECA) são atribuições do Conselho Tutelar: 

I- atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 

aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II- atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 

129, I a VII; 

III- promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
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a) - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança: 

b) - representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado 

de suas deliberações; 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas 

no art. 101, I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 

necessário; 

IX - assessorar o Poder Público local na elaboração da proposta orçamentária para 

planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos 

no art. 220, parágrafo, 3º, inciso II da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do 

pátrio poder. 

 

CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
 
O CMDCA é um órgão paritário, composto por membros da Sociedade Civil e do Poder 

Executivo Municipal. É deliberador, formulador e controlador das políticas públicas 

voltadas para atendimento à criança e ao adolescente, criada pela Lei nº 1873 de 29/05 

de 1992. Além de formulador das Políticas Públicas, é também atribuição do CMDCA 

manter o registro das entidades que atuam com crianças e adolescentes, bem como de 

seus programas e projetos, zelando para que esta ação seja realizada de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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D 
 

DEPCA: Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente 

 

Delegacia Especializada em atendimento ao adolescente que comete ato infracional. 

Tem como atribuição exclusiva a apuração de crimes praticados por crianças e 

adolescentes, através de inquérito policial e de outros procedimentos previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A vítima, seja ela maior ou menor, deve procurar 

esta Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (B.O.) sempre que o autor (agente 

da infração) for menor de 18 anos. 

 

DCCM: Delegacia de Crimes contra a Mulher 

 

Responsável pela elaboração de inquéritos que visam apurar crimes de violência, 

doméstica ou não, cometidos contra a mulher. Esta Delegacia conta com um quadro de 

delegadas, agentes e escrivães de Polícia Civil, além de uma psicóloga que auxilia no 

atendimento todas as vítimas.  
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E 
 

EJA - Educação para Jovens Adultos  
 
A Educação para jovens e adultos (EJA) é uma forma de ensino da rede pública no 

Brasil, com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade 

para as pessoas que não tiveram a oportunidade de escolarização na faixa etária própria. 

Os alunos do EJA são geralmente trabalhadores/as e desempregados que não tiveram 

acesso á cultura letrada. 
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F 

 
FULIBAN - Fundação Libanesa de Minas Gerais – Centro de Atenção à Saúde do 
Adolescente 
 
Oferece atendimento ambulatorial em saúde mental para adolescentes. 
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G 
 

GERED - Gerência Regional de Educação 
 
Cada regional administrativo da cidade de Belo Horizonte conta com uma Gerência 

Regional de Educação, responsável por programas e projetos na área da educação.  

 
GEINE - Grupo de Estudos e Pesquisa Educação Inclusiva e Necessidades 
Educacionais Especiais  
 
O GEINE tem por objetivo desenvolver estudos, pesquisas e eventos sobre a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais na escola e no trabalho. Vem atuando, desde o ano 

de 2002, em ações relacionadas à inclusão da pessoa com necessidades especiais na 

escola comum, visando o desenvolvimento de suas potencialidades e sua inserção social 

plena. Para tanto, mantém contato com instituições especializadas, escolas comuns e 

especiais e diversas pessoas com necessidades especiais. Participam do GEINE: 

professores de escolas públicas, da Faculdade de Educação e de outras unidades da 

UFMG, de outras Universidades; estudantes de graduação e de pós-graduação; pessoas 

da comunidade envolvidas com a temática.  
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J 
 

JIJ: Juizado da Infância e da Juventude 

Ao Juizado da Infância e da Juventude compete processar e julgar causas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação complementar, inclusive as 

relativas a infrações penais cometidas por menores de 18 (dezoito) anos, além de 

questões cíveis em geral, inclusive as pertinentes a registros públicos, desde que 

concernentes a soluções de situações irregulares em que se encontra a criança e o 

adolescente interessado. São atribuições do JIF: conhecer as ações civis (fundadas em 

interesses individuais; difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente e atuar 

nelas; conhecer as ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento 

aplicando medidas cabíveis; aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações 

contra norma de proteção à criança e ou ao adolescente; conhecer casos encaminhados 

pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. 

 

 



 

 

105

 
M 

 
MPCF - Ministério Programa Criança Feliz 

O público alvo do projeto são as crianças e os adolescentes com trajetória de vida na 

rua, assistindo-os em suas necessidades físicas, psicológicas, espiritual e social visando 

a reintegração à família e à sociedade.  Mantém em Belo Horizonte 08 unidades de 

acolhimento institucional. 

N 
 
NAF - Núcleo de Apoio á Família 
 
A proposta de atuação do Núcleo de Atenção Familiar é a construir um espaço 

conversacional, onde cada membro da família possa se situar no seu projeto de vida. A 

prioridade é o trabalho terapêutico em grupo, além de entrevistas individuais.  O NAF 

objetiva promover atendimento socioassistencial e psicossocial a  famílias  em situação 

de vulnerabilidade social e/ou pessoal, prioritariamente encaminhadas pelo Conselhos 

Tutelares e instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, e que estejam com 

vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos. Busca promover ações 

voltadas para atenção a adolescentes em conflito familiar a partir de questões como: 

gravidez na adolescência, uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, violência doméstica, 

abuso e exploração sexual, trabalho infantil e demais temas envolvendo problemáticas 

que afetem direta ou indiretamente a criança e o adolescente.  

 

P 
 

PC- Programa Crescer 
 

Faz parte do SOSF o Programa Crescer que combate a exploração infanto-juvenil 

através de ações voltadas para o atendimento às famílias com crianças e adolescentes no 

trabalho infantil nas ruas. Atende famílias cujas crianças e adolescentes sofrem violação 

de direitos com medida judicial emitida pelos Conselhos Tutelares, pelo Juizado da 

Infância e Juventude e pela Promotoria. 

O Programa oferece cursos de qualificação profissional para os pais e bolsa auxílio às 

famílias com crianças de 0 a 6 anos. As famílias com crianças e adolescentes de 7 a 14 

anos recebem, além da bolsa auxílio, cestas básicas e incentivas à inserção e 
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permanência dos filhos na escola. O Programa Crescer atua em parceria com o Governo 

Federal, o Ministério Público, o Juizado da Infância e Juventude e os Conselhos 

Tutelares. 

PM - Projeto Miguilim 

O Projeto Miguilim atua com crianças e adolescentes com trajetória de rua visando 

resgatar outras perspectivas e abrir novas alternativas. Os serviços que oferece para 

alcançar estas metas são a terapia familiar, educação de rua, programas de arte e circo, 

lares e casas transitórias. O primeiro passo do Programa tem iníco na própria rua. O 

objetivo é construir a confiança através de esportes, jogos, brincadeiras e conversas. O 

Projeto Miguilim convida as crianças para um centro de atividades próximo da estação 

ferroviária de Belo Horizonte (tradicionalmente, um lugar de crianças de rua). As 

atividades que lá são realizadas: uma escola de circo; trabalho de abalorios; arte visual; 

percussão; música (canto, violão);capoeira; escola de samba (para o carnaval); 

carpintaria;arte reciclada;dança e teatro. Quando não é possível às crianças e aos 

adolescentes resgatarem os vínculos familiares o Projeto Miguilim encaminha-os para 

as entidades de acolhimento institucional. 

PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) articula um conjunto de ações 

visando à retirada de crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho 

infantil, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O PETI compõe o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) e tem três eixos básicos: transferência direta de 

renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos para crianças/adolescentes até 16 anos e 

acompanhamento familiar através do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).  

PS: Plantão Social 
 
Plantão Social é um equipamento  da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte presente 

em todos os regionais administrativos da cidade de Belo Horizonte.  Seu objetivo é  

atender pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social com os seguintes 

recursos: cesta básica, carreto para mudança, sepultamento. E encaminhamento para 
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obtenção de documentos: foto 3X4, certificado de reservista, obtenção de CPF, 2a via 

da carteira de identidade, certidões de casamento, nascimento e óbito. Para ter acesso a 

este serviço o cidadão deve residir em Belo Horizonte por, no mínimo 6 meses , ter 

renda per capita de 1/4 do salário mínimo, comprovante de residência e carteira de 

trabalho.  

 
PBF: Programa Bolsa Família 
 
É um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O Programa tem como objetivo 

assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar 

e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais 

vulnerável à fome. O Programa possui três eixos principais: transferência de renda, 

condicionalidades e programas complementares. A transferência de renda promove o 

alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais 

básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já os programas 

complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. 

 

Projeto Sentinela 

Programa da Prefeitura de Belo Horizonte que oferece atendimento psicológico e de 

assistência social às crianças e aos adolescentes que sofreram algum tipo de violência 

sexual.  

 

PPCAAM - Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte 
 
O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, mais 

conhecido por sua sigla PPCAAM, é um programa do governo federal brasileiro criado 

em 2003 no âmbito da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. O PPCAAM tem atribuições 

ligadas à prevenção da violência letal dirigida contra crianças e adolescentes e à 

proteção de crianças e adolescentes que estejam ameaçadas de morte. Para tanto, firma 

parcerias com instituições governamentais e não-governamentais com o intuito de 

implementar e executar o PPCAAM em diferentes unidades federadas do Brasil. A 

proteção é efetuada retirando a criança ou o adolescente ameaçado de morte do local de 



 

 

108

risco, preferencialmente com seus familiares, e inserindo-os em comunidade segura. 

Prima-se pela garantia de sua proteção integral através de inclusão de todos os 

protegidos em serviços de saúde, educação, esporte, cultura e se necessário, em cursos 

profissionalizantes, políticas de assistência social e no mercado de trabalho. 

 
Programa Famílias Acolhedoras 
 
Programa Família Acolhedora objetiva cadastrar e capacitar famílias da comunidade 

para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou 

grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, 

aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária. A família de 

acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em 

ambiente sadio para a criança ou adolescente. Mas, isto não significa que haverá a 

integração como filho, ou seja a adoção das crianças e dos adolescentes, mas esta 

família de apoio assumirá o papel de parceira no atendimento e na preparação para o 

retorno da criança/adolescente à família biológica ou substituta. 

 

PIC: Programa de Integração e Cidadania 

 

É um programa que visa à geração de renda, implantado pela Coordenadoria do 

Programa de Integração e Cidadania – PIC. Desenvolve oficinas de iniciação e 

capacitação profissional, buscando despertar o espírito empreendedor daqueles que se 

encontram distantes do processo produtivo, por meio do auto-emprego e com amplas 

possibilidades de formação de sociedades cooperativas, tendo como público alvo os 

usuários de programas sociais e a comunidade em geral. 
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s 

 

SOSF - Serviço de Orientação Sócio-Familiar  

O SOSF é um serviço de base regional da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que 

atende de forma sistemática e continuada as famílias com quadro de violência 

doméstica, psicológica, física, negligência, exploração do trabalho infantil, mendicância 

e abuso sexual, ou seja, sempre que os direitos da criança e do adolescente forem 

violados, através de denúncia ao Conselho Tutelar, Promotoria e Juizado da Infância e 

da Juventude de Belo Horizonte e/ou quando houver situação de risco pessoal e/ou 

social. O SOSF  acompanha as famílias  encaminhadas pelos órgãos acima citados e 

com medida aplicada.  

SARF – Serviço de Apoio à Reintegração Sócio-Familiar 

Os grupos socioeducativos são compostos por famílias que têm ou tiveram crianças ou 

adolescentes em situação de acolhimento institucional. O serviço tem por finalidade a 

reintegração familiar de crianças e adolescentes que estejam sob medida de proteção em 

abrigo, buscando assegurar o direito à convivência familiar e comunitária. A 

programação do encontro é bem diversificada e um espaço é aberto para a troca de 

experiências, debate de situações cotidianas e orientações.  
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

EDUCADOR 
 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

DATA DA ENTREVISTA 
 

___/____/____ 
 
 

 
1. Nome Completo____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Função Na Casa____________________________________________ 

3. Data De Admissão: ____/_____/________ 

4. Idade______________ 

5. Sexo ______________ 

6. Naturalidade______________________ 

7. Estado Civil:______________________ 

8. Escolaridade:_____________________ 

9. Tem Filhos (      ) Sim   (       ) Não 

Se Sim (Ir Para 10) 

10. Idade/Sexo Dos Filhos:  _____________________ 

Sobre O Trabalho Na Casa 

11. Quais as razões levaram você a trabalhar nesta Casa? Você recebeu algum 
treinamento? Qual o conteúdo deste treinamento? 
 
12. Quais são as suas tarefas com as crianças ou com os adolescentes? 
 

 
SOBRE O MOMENTO DA CHEGADA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE 
NA CASA 

 



 

 

112

13. Descreva como acontece, habitualmente, o seu primeiro contato com a criança 
ou o adolescente? Como você percebe a criança e ou adolescente no momento de sua 
chegada? 
 
14. As crianças/adolescentes perguntam sobre os motivos da acolhida institucional? 
O que você responde a elas? 
 
15. Você tem informações sobre a história da criança e/ou adolescente no período 
anterior ao abrigamento? Como você tem acesso a estas informações? Estas 
informações auxiliam no seu trabalho, como? 
 
SOBRE AS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES À MEDIDA DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 
 
16. As crianças ou os adolescentes contam a vivência de alguma medida protetiva 
anterior ao abrigamento? Por exemplo: bolsa família, encaminhamento da família para 
programas renda mínima, de moradia? 
 
17. Você conhece as medidas protetivas anteriores ao abrigamento? Qual você acha 
que é a mais aplicada? Qual deveria ser aplicada para que se evitasse o acolhimento 
institucional? 
 
SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE A CASA E AS FAMÍLIAS 
 
18. Qual a sua opinião sobre a família das crianças e dos adolescentes?  
 
19. As crianças e os adolescentes conversam com você sobre a família deles? Como 
eles percebem a própria família? 
 
DESLIGAMENTO 
 
 
20. As crianças e os adolescentes são preparados para o desligamento? Como você 
se sente quando a medida é concluída? Você tem notícias das crianças e dos 
adolescentes após o desligamento? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O  TÉCNICO DA CASA DE 

ACOLHIMENTO 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

DATA DA ENTREVISTA 
 

___/____/____ 
 
 

 
1. NOME COMPLETO_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. FUNÇÃO NA CASA____________________________________________ 

3. DATA DE ADMISSÃO: ____/_____/________ 

4. IDADE______________ 

5. SEXO ______________ 

6. NATURALIDADE______________________ 

7. ESTADO CIVIL:______________________ 

8. ESCOLARIDADE:_____________________ 

9. TEM FILHOS (      ) SIM   (       ) NÃO 

SE SIM (IR PARA 10) 

10. IDADE/SEXO 

 

SOBRE AS FUNÇÕES E O TRABALHO NA CASA 

 
 Quais as razões levaram você a trabalhar nesta Casa? Você recebeu algum 

treinamento? Qual o conteúdo deste treinamento? 
 

 Quais são as suas tarefas na coordenação da Casa? 
 

 Quais as orientações que você dá aos educadores da Casa quanto à recepção dos 
novos acolhidos 
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SOBRE A CHEGADA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE: 
 

 Como é a chegada da criança e/ou do adolescente na casa? 
 Quem acompanha a criança ou adolescente?  
 Quem é encarregado de recebê-la?  
 A criança e/ou adolescente é recebido em qualquer hora? 

 
CONDIÇÕES DA CHEGADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

 
 Como você percebe a criança ou o adolescente no momento da chegada?  
 Quais os documentos a criança/adolescente traz documentos? 
 O que é informado à casa sobre o novo acolhido? Quem informa à Casa? 
 Qual é o estado da criança/adolescente ao chegar? 
 Como a família é notificada? E por quem? 

 
MEDIDAS ANTERIORES AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 
 

 Habitualmente, quais as medidas foram aplicadas antes do acolhimento 
institucional? Quais você observa que são as mais aplicadas? 

 Quais instituições, equipamentos ou programas da rede a família, a criança e o 
adolescente freqüentavam antes do acolhimento?  

 Como você percebe a articulação entre as medidas protetivas  anteriores e o 
acolhimento institucional?   

 Qual a medida protetiva anterior ao acolhimento institucional é mais aplicada na 
sua percepção? Qual ou quais seriam na sua opinião as medidas mais eficazes 
para evitar o acolhimento institucional? 

  
 

SOBRE A FAMÍLIA 
 

 A família procura a Casa? Qual o contato da Casa com a Família? Qual o 
contato da Casa e da Família com a rede de proteção? 

 Como a Casa lida com a família?  
 Como é o contato entre a criança e a família durante o acolhimento 

institucional? 
 Como a Casa lida com o caso das crianças/adolescentes que são  impedidas de 

verem suas famílias?  
 O que a família relata sobre as medidas recebidas antes do acolhimento 

institucional?  
 Qual o movimento da família que você percebe no sentido de resgatar a 

criança/adolescente? 
 

 
DURANTE O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 

 Quais programas ou equipamentos de apoio as famílias continuam frequentando 
após o acolhimento? Que  tipo de atendimento é oferecido a elas? 

 Os atendimentos anteriores ao acolhimento institucional permanecem?  
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 Depois que a criança e/ou adolescentes é abrigada o que é mais comum de 
acontecer?  
Como que a Casa lida com o acompanhamento do caso durante o período de 
acolhimento institucional?  

 O PIA é um instrumento útil para o acompanhamento do caso? SIM (    ) NÃO (     
)  porque? 
 

ACOMPANHAMENTO PÓS-DESLIGAMENTO 
 

 Como tem sido a sistemática de acompanhamento do caso após o desligamento 
da  medida de acolhimento institucional?  
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APÊNDICE III 
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ANEXO  I CARTA APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO E 

PESQUISA – CEP/PUC Minas 

   Belo Horizonte, 27 de outubro de 2009. 
 
 
 
 
 
 
De: Profa. Maria Beatriz Rios Ricci 
      Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa 
 
Para:  Maria Ignez Costa Moreira 
 Programa de Mestrado em Psicologia 
 
 
 
 
Prezado (a) pesquisador (a), 
 
 
O Projeto de Pesquisa CAAE – 0262.0.213.000-09 “O impacto das medidas sócio-
protetivas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nos sistemas familiares” 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Minas.  
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Profa. Maria Beatriz Rios Ricci 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa – PUC Minas 
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ANEXO II  

DADOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA COM OS RESUMOS 

ARTIGOS 
 
1. ZEM-MASCARENHAS, Silvia Helena; DUPAS; Giselle Zem-Mascarenhas;  SH, 
Dupas G. Conhecendo a experiência de crianças institucionalizadas: Conhecendo a 
experiência de crianças institucionalizadas. Rev Esc Enferm USP 2001; 35(4): 413-9. 
RESUMO: Este estudo teve por objetivo conhecer a experiência da criança 
institucionalizada e foi norteado pelo referencial teórico do "Interacionismo Simbólico" 
e pelo referencial metodológico da "Teoria Fundamentada nos Dados". Os dados foram 
coletados por meio de duas etapas: a primeira compreendeu atividades em grupo e a 
segunda consistiu em entrevistas individuais. Os resultados mostraram que a 
institucionalização ocorreu por abandono e rejeição dos pais ou por decisão jurídica 
como medida de proteção à criança, tendo como contexto a pobreza de sua família. A 
experiência da criança é conflituosa com relação à institucionalização, pois percebe ter 
recursos materiais, mas sente falta da família, da casa, dos amigos, enfim, da vida fora 
dali. 
 
2. NASCIMENTO, Maria Lívia do e SCHEINVAR, Estela.   Infância: Discursos De 
Proteção, Práticas De Exclusão. ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA, 
UERJ, RJ, ANO 5, N.2, 2º SEMESTRE DE 2005.RESUMO: O presente artigo discute 
a produção histórica de alguns dos chamados equipamentos sociais de proteção à 
infância, problematizando os contextos políticos nos quais eles emergem. As análises se 
fundamentam em experiências desenvolvidas pelas autoras em Juizados da Infância e da 
Juventude e em Conselhos Tutelares, permitindo pensar instituições sociais como 
infância, assistência, família, dentre outras. As discussões presentes no texto apontam 
que a relação de tutela e as políticas de proteção, muitas vezes, resultam em práticas de 
exclusão e não na garantia dos direitos conquistados e estabelecidos em lei. Dessa 
forma, faz-se necessário pensar os modos de funcionamento das relações de proteção 
voltadas aos setores infanto-juvenis, trazendo para o debate sua produção histórico-
política. 
 
3. FRIZZO, Kátia Regina; SARRIERA, Jorge Castellá.    O CONSELHO TUTELAR 
E A REDE SOCIAL NA INFÂNCIA. Psicologia USP, 2005, 16(4), 175-196. 
RESUMO: A infância constitui uma estrutura social cujas origens remontam às 
estruturas sociais, políticas e culturais da modernidade. O presente ensaio contextualiza, 
inicialmente, as principais transformações do último século, analisando as repercussões 
sobre as condições de vida na infância. A partir desses elementos, aborda os principais 
problemas da infância na atualidade e sinaliza a emergência de novas perspectivas 
institucionais no trato desses problemas, com a formação de uma rede social cuja 
principal característica é a de ser formada por instituições da esfera pública, o que 
marca o rompimento da idéia de que as questões relativas à infância são da esfera 
privada, como se pensava anteriormente. Por fim, procura-se analisar o papel do 
Conselho Tutelar dentro dessa rede e sua responsabilidade social frente ao trato público 
das questões relativas à infância brasileira. 
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4. SIQUEIRA, Aline Cardoso; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco.   O impacto da 
institucionalização na infância e na adolescência: uma revisão de literatura. Psicologia 
& Sociedade; 18 (1): 71-80; jan/abr. 2006. RESUMO: Este artigo apresenta uma 
revisão de literatura sobre as instituições de abrigo, discutindo sua influência no 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. A partir da Teoria Ecológica do 
Desenvolvimento Humano e do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram 
considerados estudos sobre abrigamento, realizados ao longo das últimas décadas. 
Muitos estudos discutem a vivência institucional, sendo que alguns apontam prejuízos 
ao desenvolvimento, enquanto outros indicam que a instituição pode ser uma alternativa 
positiva, quando o ambiente familiar é desorganizado e caótico. Embora sejam 
observadas melhoras na qualidade da assistência oferecidas pelos abrigos, 
especialmente após o ECA, discute-se a necessidade de ações direcionadas às equipes 
das instituições, a fim de oportunizar melhores condições de trabalho e diminuição da 
rotatividade. Além disso, é necessário entender a instituição como parte da rede de 
apoio social e afetivo, que também pode oferecer um espaço para o desenvolvimento 
saudável de crianças e adolescentes.  
 
5. BRITO, L.; Ayres, L.; AMENDOLA, M. A escuta de crianças no sistema de Justiça. 
Psicologia & Sociedade; 18 (3): 68-73; set/dez. 2006. RESUMO: O artigo analisa o 
direito de a criança ser ouvida em processos judiciais, previsto na Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança. Toma-se como ponto de partida debates 
correntes sobre os conceitos de proteção e responsabilização de crianças. Examina-se, 
ainda, como diferentes equipes técnicas que atuam junto ao sistema de justiça sustentam 
suas intervenções com vistas à escuta da criança. Por fim, destaca-se que a fala dos 
menores de idade vem sendo excessivamente valorizada em algumas causas judiciais e 
desconsiderada em outras 
 
6. COSTA, Maria Conceição Oliveira; CARVALHO, Rosely Cabral de; SANTA 
BÁRBARA, Josele de F. R;  SANTOS, Carlos Antonio S. T; GOMES, Waldelene de A;  
SOUSA,  Heloísa Lima de.  O perfil da violência contra crianças e adolescentes, 
segundo registros de Conselhos Tutelares: vítimas, agressores e manifestações de 
violência. Ciência e Saúde Coletiva, 12 (5): 1129-1141. 2007. RESUMO: Objetivo: 
estimar a prevalência das formas de violência contra crianças e adolescentes, registradas 
nos Conselhos Tutelares, e a associação dessas violências por faixas etárias das vítimas 
e vínculo com agressores, em 2003-2004. Método: foram coletados dados dos 
prontuários e calculadas as prevalências e associação entre variáveis, através da razão 
de prevalência (RP), com nível crítico de 5%. Resultados: totalizaram 1.293 registros de 
violência, sendo 1.011 (78,1%) originados no domicílio. As violências mais freqüentes 
foram a negligência (727), por omissão de cuidados básicos (304) e abandono (259); a 
violência física (455), por espancamento (392), nas faixas de 2 a 13 anos; a violência 
psicológica (374), por amedrontamento (219); a violência sexual (68), por abuso (58), 
principalmente entre adolescentes. A principal forma de denúncia foi anônima, 398 
(30,8%); os agressores para negligência foram os pais; para violência física, a madrasta 
e “outros agressores”; para violência sexual, o padrasto, “outros familiares/ agressores”; 
a violência psicológica foi prevalente entre todas categorias de agressores. Conclusões: 
Os resultados apontam para a necessidade de divulgação do “Disque Denúncia”; a 
formação de conselheiros, quanto ao registro adequado, assim como a implementação 
de políticas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes. 
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7. CAVALCANTE; Lília Iêda Chaves; MAGALHÃES, Celina Maria Colino; 
PONTES, Fernando Augusto Ramos.  Abrigo para crianças de 0 a 6 anos: um olhar 
sobre as diferentes concepções e suas interfaces. Revista Mal-estar e Subjetividade – 
Fortaleza – Vol. VII – Nº 2 – p. 329-352 – set/2007. RESUMO: Este artigo procura 
sistematizar referenciais e concepções presentes na literatura que têm orientado a 
discussão sobre o que são e como funcionam os abrigos para crianças na faixa-etária de 
0 a 6 anos. Nesse sentido, apresenta e discute concepções que definem o abrigo 
enquanto 1) instrumento da política de proteção social à infância, 2) instituição asilar 
infantil, 3) ambiente coletivo de cuidado e 4) contexto ecológico do desenvolvimento 
humano. O tom paradoxal que marca a relação entre proteção e risco em estudos sobre a 
qualidade do ambiente físico e social em instituições de abrigo é discutido em função da 
natureza complexa dessa modalidade de cuidado infantil e as implicações de suas 
características contextuais para o desenvolvimento da criança institucionalizada. 
 
 
8. RICARDO, Raquel Samara de M;  LAVORATTI;  Cleide. Um estudo sobre família 
contemporânea a partir da realidade das adolescentes abrigadas na Casa Santa Luiza de 
Marillac. Emancipação Vol. 7, No 1 2007. RESUMO: Este artigo tem por objetivo 
compreender alguns aspectos da dinâmica que envolve os arranjos familiares 
contemporâneos, considerando a realidade das adolescentes abrigadas na Casa Santa 
Luiza de Marillac, situada no município de Ponta Grossa/Pr. Também buscamos 
apreender a relação das adolescentes com a instituição de abrigo. A metodologia 
utilizada abrangeu as pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Observamos em 
nosso trabalho que as famílias se tornam mais vulneráveis frente a acontecimentos como 
morte, doença e empobrecimento, por isso acreditamos que um trabalho eficaz de 
orientação, apoio e fortalecimento das famílias em situação de vulnerabilidade social é 
um forte aliado na luta a favor da convivência familiar e comunitária da população 
infanto-juvenil. De tal modo, apresentamos o Plano Nacional de Promoção, Defesa e 
Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 
pela importância deste documento na garantia do direito fundamental de crianças e 
adolescentes crescerem e serem educados no seio de uma família e de uma comunidade. 
 
9. MARTINEZ, Ana Laura Moraes; SOARES-SILVA, Ana Paula O momento da 
saída do abrigo por causa da maioridade: a voz dos adolescentes. Psicologia em 
Revista.  Vol. 14, No 2 . 2008. RESUMO: O que significa para um adolescente crescer 
num abrigo? E o que significa para ele ter que deixá-lo por causa da maioridade legal? 
Na tentativa de compreender essas questões, a presente pesquisa foi construída junto 
com dois adolescentes que vivenciavam a saída do abrigo, após terem permanecido na 
instituição por 12 anos. Partindo de uma perspectiva histórico-cultural, utilizou-se para 
a construção do corpus, observações participantes, entrevistas com os adolescentes e 
equipe técnica, além de produções narrativas de um dos adolescentes. O eixo norteador 
da análise foram os sentidos produzidos sobre a saída do abrigo. Entre os apontamentos 
finais, verificou-se a ausência de práticas sistemáticas de auxílio aos adolescentes no 
enfrentamento da saída e a existência de atuações individualizadas, permeadas pelos 
estereótipos construídos pela instituição. Enquanto um dos adolescentes (o adolescente 
ativo) construiu arranjos próprios para sua saída, o outro (o adolescente problema) foi 
intensamente tutelado pela instituição nesse processo de desligamento.  
 

10. GROSSI, Rute Luzia; PARTALA, Ivonete Zampoli; KAMINSKI, Cristiane Rocha. 
Aspectos Psicológicos m Crianças Institucionalizadas Vítimas de Violência Doméstica. 
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CESUMAR. jan-jun. 2004, Vol. 06 n.01, pp. 37-44. RESUMO: A violência contra a 
criança é um tema que passou a ser bastante discutido a partir da década de 90, com a 
criação da Lei Federal 8069 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Até essa 
época, havia pouca preocupação em relação à criança e ao adolescente, que ainda não 
eram vistos como sujeitos de direitos. A violência doméstica traz sérias conseqüências 
ao desenvolvimento infantil e, em casos graves, a criança é separada da família, sendo 
encaminhada judicialmente para um abrigo ou outro órgão assistencial. Entretanto, o 
afastamento dos pais e o rompimento dos vínculos familiares podem tornar ainda maior 
o sofrimento dessas crianças. O presente estudo busca caracterizar, em relação aos 
aspectos emocional e comportamental, crianças de 6 a 12 anos institucionalizadas por 
motivo de violência doméstica. Com os resultados finais espera-se contribuir para 
maior esclarecimento acerca da saúde mental de crianças institucionalizadas, bem como 
para a elaboração de estratégias preventivas e qualificação dos profissionais que atuam 
com essa clientela, visando à melhoria da qualidade de vida das crianças e de sua rede 
social. Foram identificadas seis crianças abrigadas em uma instituição do Município de 
Maringá, encaminhadas por motivo de violência doméstica. Para a coleta dos dados 
foram entrevistadas as funcionárias que realizam atendimento direto às crianças, 
empregando-se um roteiro de entrevista semi-estruturado, onde se buscou identificar a 
modalidade da violência sofrida, a situação atual em relação à adaptação e ao 
relacionamento com as pessoas que trabalham na instituição. Em seguida, aplicou-se a 
Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter, adaptada por Graminha (1994). Pôde-se 
verificar que entre essas crianças, duas apresentaram traços neuróticos e uma, traços 
anti-sociais. Três das crianças estudadas revelaram necessidade de um tratamento 
psicológico ou psiquiátrico. Com relação à modalidade de violência sofrida, a maioria 
das crianças foi encaminhada ao abrigo devido a abandono, à violência psicológica e à 
negligência dos pais. De maneira geral, as crianças em questão apresentaram uma 
constituição da estrutura e dinâmica familiar fragilizada por vários fatores, entre eles, 
sociais, afetivos e econômicos. É fundamental a criação de programas de atendimento 
multidisciplinar que atuem em conjunto com os abrigos, buscando a promoção da saúde 
mental da criança e a sua reinserção na família, representando novas possibilidades na 
busca pela garantia dos direitos fundamentais da infância. 

 

11. ALEXANDRE, Diuvani Tomazoni; VIEIRA, Mauro Luís. Relação de Apego entre 
Crianças Institucionalizadas que vivem em Situação de Abrigo. Psicologia em Estudo, 
Maringá, v. 9, n. 2, p. 207-217, mai./ago. 2004. RESUMO. Este estudo teve como 
objetivo identificar a relação de apego entre crianças institucionalizadas que vivem em 
situação de abrigo. Participaram do estudo quatorze crianças de ambos os sexos, com 
idades compreendidas entre 3 e 9 anos. Os dados foram coletados através da técnica de 
observação do sujeito focal. Os principais resultados foram: a) os irmãos mais velhos 
demonstraram-se responsivos às solicitações de afeto e cuidado em relação aos irmãos 
mais novos; foi registrada interação significativa entre as meninas mais velhas com os 
meninos mais novos; b) a brincadeira social mostrou ser uma situação favorável ao 
estabelecimento das interações afetivas; c) a imagem da família aparece representada 
pela figura materna. Conclui-se que, na falta de um adulto significativo, crianças em 
situação de abrigo acabam formando relações de apego umas com as outras e que a rede 
de apoio social representa um importante aspecto na resiliência destas crianças. 

 

12. FERREIRA, Lúcia; BITTENCOURT, Sávio. Direito à Convivência Familiar de 
Crianças Abrigadas: o papel do Ministério Público. REVISTA Em Pauta Volume 6 - 



 

 

122

Número 23 - Julho de 2009. Resumo: Partindo dos estudos que demonstram que é na 
família estruturada que crianças e adolescentes terão o seu desenvolvimento 
biopsicossocial pleno, o artigo sugere a criação de políticas públicas que garantam o 
direito à convivência familiar e comunitária de infantes abrigados, com programas de 
apoio à família de origem. Defende a tese de que para cada criança ou adolescente 
abrigado deve ser instaurado um inquérito civil, presidido pelo Promotor de Justiça da 
Infância e da Juventude para investigar as causas do abrigamento e as possibilidades de 
retorno à sua família biológica. Verificada a impossibilidade deste retorno, em tempo 
curto e previsível, e esgotadas as medidas de proteção que promovam o resgate dos 
vínculos familiares biológicos, o respeito ao mandamento constitucional obriga o 
Parquet à adoção de medidas que levem à formação de novos vínculos familiares e 
comunitários, como a destituição do poder familiar e a colocação em família substituta. 
 
13. SANTOS, Darci Neves; BASTOS, Ana Cecília de Sousa; SANTOS, Mirela 
Figueiredo; COSTA, Júlia; SANTOS, Bárbara. Atenção a crianças e adolescentes em 
situação de risco: características sociodemográficas dos participantes de um programa 
de acolhimento da prefeitura de Salvador e considerações gerais sobre o modelo de 
atenção. J. bras. psiquiatr; 51(4):209-216, jul.-ago. 2002. RESUMO: Este artigo 
discute uma experiência com adolescente em situação de risco pessoal e social, 
participantes de um programa de acolhimento da prefeitura de Salvador, Bahia. 
Discutem-se características sociodemográficas e aspectos do trabalho com esta 
população. Realizou-se um levantamento sociodemográfico a partir dos dados 
registrados no cadastro institucional, preenchido no ingresso dos adolescentes no 
programa entre março de 1999 e julho de 2000. Dos 112 participantes, apenas 16 por 
cento são meninas. A idade variou entre 9 e 18 anos, média de 13,3 ñ 1,9 anos. 
Ausência de registro paterno em 29 por cento das fichas, enquanto 11 por cento não 
moravam com seus pais. Diários de campo das pesquisadoras registraram observações 
de quatro grupos de adolescentes em funcionamento por dez meses, bem como 
observações resultantes das reuniões com educadores e coordenação pedagógica para 
levantamento de dados qualitativos. A análise qualitativa focalizou a percepção dos 
adolescentes sobre sua família, a instituição e a rua, visando ao conhecimento da 
clientela atendida e à criação de instrumentos para acompanhamento da participação e 
engajamento no programa. Conclui-se que um modelo de atenção à infância e 
adolescência em situação de risco deva possibilitar a construção de rotas alternativas na 
direção de trajetórias de inclusão social, favorecendo a construção da subjetividade e 
identidade social do sujeito, sendo essencial o vínculo educador-educando na base desta 
ação pedagógica (AU) 
 
 
14. ANAF, Claudia; PAIVA, Angela Daou. Uma experiência numa instituição de 
abrigo Psikhe;5(2):52-57, jul.-dez. 2000.  RESUMO: Objetivo: Intervenção 
institucional numa Entidade de acolhimento a crianças e adolescentes. Houve um 
diagnóstico institucional para posterior elaboração de um projeto de intervenção onde 
trabalhou-se com grupos operativos. Resultados: o trabalho possibilitou um espaço para 
a reflexão às educadoras, seja sobre si, seja sobre as motivações que as levaram e as 
mantêm trabalhando nesta instituição, havendo melhoria no relacionamanto 
interpessoal. As crianças elevaram sua capacidade de auto-expressão e a confiança em 
seu potencial criativo. Conclusões: os resultados obtidos levaram a concluir que dez 
encontros de duas horas semanais, sob a forma de grupos operativos foram suficientes 
para provocar alterações 
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MONOGRAFIAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU-SENSO E DE CONCLUSÃO 
DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
1. FACHINETTO, Neidemar José.  Medida protetiva de abrigo: análise dialética e sua 
transformação social. Monografia apresentada no Curso de Pós-graduação latu-senso 
em Direito da Criança e do Adolescente. Porto Alegre, 2004. RESUMO: Este trabalho 
apresenta a revisão da história social e jurídica da criança no Brasil, sob a perspectiva da 
prática da institucionalização dos filhos das famílias pobres, e o estudo sobre o novo 
paradigma filosófico-político preconizado pela Doutrina da Proteção Integral, 
introduzido no sistema jurídico brasileiro no final do século XX, com ênfase para as 
disposições referentes à nova política de atendimento, que desjudicializou a intervenção 
do Estado nas questões sociais, à prevalência do direito fundamental à convivência 
familiar frente à colocação em família substituta e a excepcionalidade da 
institucionalização, como pressupostos para confrontá-los com a prática social da 
aplicação da Medida Protetiva de Abrigo, tanto em nível nacional e estadual (Rio 
Grande do Sul), quanto de Lajeado-Rs (local em que o pesquisador atua como Promotor 
de Justiça da Infância e Juventude). Através de metodologia dialética e valendo-se de 
pesquisas participantes, foram coletados dados e, após ampla discussão e participação 
de setores sociais envolvidos (voluntários, representantes das entidades de abrigo, 
governos municipal e estadual e de entidades comunitárias), foram definidas e 
executadas ações que, a um só tempo, contribuíram para a alteração da prática social da 
institucionalização (integração operacional entre os órgãos e entidades envolvidas com a 
aplicação, fiscalização e acompanhamento da medida) e propiciaram melhores 
condições de abrigagem àquelas crianças e adolescentes que ainda se encontravam nas 
entidades de abrigos (reordenamento institucional das entidades e desenvolvimento do 
Programa de Apadrinhamento Afetivo). Com estas ações, que, por certo, não tiveram a 
pretensão de eliminar todo o déficit verificado na área, logrou-se, ainda, despertar e 
envolver o poder público e a sociedade para a questão, demonstrando que é possível 
promover as transformações sociais a partir da conciliação entre saber teórico com o 
conhecimento prático, tendentes a materializar as conquistas alcançadas pela 
humanidade e propiciar melhores condições de vida e futuro para todas as crianças e 
adolescentes de nosso país. 
 
 
2. SILVA, Eliane Ferreira. Crianças e Adolescentes Abrigados: Dificuldades e 
Possibilidades de Reintegração Familiar. Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço 
Social – UNB, Brasília, 2009. RESUMO: Este trabalho objetiva identifica e descrever 
os motivos que levam as crianças e os adolescentes a serem abrigados, bem como os 
fatores que retardam ou impossibilitam sua reintegração nas famílias de origem, sob a 
luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. O presente estudo é resultado de uma 
pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa adotando como técnica o Estudo de 
Caso realizado na Instituição de Abrigamento Casa de Ismael – Brasília. Para este 
estudo foram selecionadas 14 pastas documentais de crianças e adolescentes abrigados, 
a fim de coletar e analisar os dados. Os resultados encontrados nesta pesquisa referem-
se à violência doméstica praticada por meio do abandono, da negligência e dos maus 
tratos – motivos estes que mais ensejaram o abrigamento de crianças e adolescentes. 
Ainda, fatores econômicos, sociais, afetivos, culturais, simbólicos e psicológicos 
implicam na ruptura dos laços familiares e dificultam o processo de reintegração 
familiar. Além disso, as redes de serviços de proteção à família são conseguem dar 
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suporte à sua alta demanda nem conseguem oferecer um acompanhamento eficiente às 
famílias das crianças e dos adolescentes em situação  de abrigamento. Assim, foi 
verificado que existem mais dificuldades do que possibilidades para que a reintegração 
familiar dos sujeitos pesquisados aconteça de fato. O Estado está falhando com a 
proteção das famílias extremamente pobres, na medida em que não há prioridade para o 
segmento infanto-juvenil em situação de abrigamento, nem apoio governamental 
efetivo aos serviços direcionados para atender suas famílias, que estão em estado de 
vulnerabilidade social. Por outro lado, algumas famílias precisam reconhecer suas 
dificuldades e problemas para que se faça um trabalho efetivo e, assim, seja possível a 
reintegração familiar de crianças e adolescentes em situação de abrigamento o mais 
breve possível.  

 

3. REIS, Samara Poliane Rodrigues Oliveira. O acolhimento Institucional de crianças 
e adolescentes e a garantia de direitos no Distrito Federal. Trabalho de conclusão de 
Curso Serviço Social – UNB, Brasília.  2009. RESUMO: Diante de um cenário de 
desafios, de desrespeito aos direitos, de desigualdades sociais, pobreza, violências e 
riscos, proteger crianças e adolescentes se torna uma tarefa complexa seja na família, 
ou em qualquer outro espaço. A não priorização da questão da infância, adolescência e 
da família na agenda pública tem acarretando um agravamento da situação. O que 
acontece com as crianças e adolescentes que devem ser separados de suas famílias por 
motivo de ameaça ou violação de seus direitos? Para onde vão? Como são atendidos? 
Seus direitos estão sendo garantidos? Este estudo tem como objeto o Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes na perspectiva de garantia dos direitos. Nesse 
sentido, os objetivos da pesquisa foram: (i) objetivo geral: conhecer e refletir sobre o 
Acolhimento Institucional de CA na perspectiva do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ii) objetivos específicos: conhecer e analisar as aplicações dos princípios 
do artigo 92 do ECA tem três instituições de Acolhimento do DF e contribuir para um 
melhor dimensionamento do papel do abrigo na perspectiva de proteção da criança e do 
adolescente. O período selecionado para a pesquisa foi de 2006 a 2008. Para atingir os 
objetivos propostos inicialmente (i) realizou-se revisão bibliográfica sobre as categorias 
Acolhimento Institucional, Crianças e Adolescentes, Família e Garantia de Direitos 
para que possibilitasse a construção de um referencial teórico atualizado para subsidiar 
a análise dos dados e a fundamentação da pesquisa. Pretendendo assim compreender  o 
fenômeno além das aparências, considerando suas contradições e falhas, além de sua 
historicidade; (ii) posteriormente foi realizada a elaboração de questionários com 
perguntas semi-estruturadas para aplicação com os profissionais de instituições de 
acolhimento selecionados; e por fim (iii) análise de material documental. A análise do 
material produzido permitiu confirmar a hipótese levantada, a saber, que os nove 
princípios do artigo 92 do ECA são parcialmente cumpridos pelas instituições de 
abrigamento no DF, por vezes caracterizando-se como uma proteção superficial a 
crianças e adolescentes constantantemente violados em seus direitos. 

 

DISSERTAÇÕES 
1. VIEGAS, Simone Soares.  A política de atendimento a crianças e adolescentes em 
abrigos de belo horizonte: história, organização e atores envolvidos. Dissertação de 
Mestrado. Programa de Ciências Sociais. PUC Minas. Belo Horizonte. 
2007.RESUMO: Este trabalho analisa a participação social na política de atendimento a 
crianças e adolescentes em abrigos de Belo Horizonte. Toma como objeto de estudo o 
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Fórum de Entidades de Abrigo, e analisa a contribuição dele para a política pública 
social de abrigos para crianças e adolescentes de Belo Horizonte. Afinal de contas, o 
Fórum interfere na política de abrigos? Para tal,foi realizada uma pesquisa empírica que 
empregou as técnicas de entrevista semi-estruturada e análise de atas. Os resultados 
mostram que o Fórum de Abrigos é um espaço político formativo e informativo. As 
ONGs, como atores sociais, ao criarem o Fórum e participarem dele, transformam-se 
em atores políticos. Três elementos o credenciam como espaço de alargamento da esfera 
pública e de participação ampliada, pois constitui uma arena onde todos os interessados 
na política pública de abrigos de Belo Horizonte podem discutir os seus rumos: (i) o 
Fórum é um local onde os participantes estabelecem parcerias; (ii) ele tem o potencial 
de construção de rede social, à medida que as pessoas interagem, influenciam-se 
mutuamente e se engajam em negociações (iii) ele exerce um papel de fundamental 
importância que é o de dar instrumentos para as ONGs de abrigos ingressarem no 
campo específico da negociação/ pressão política. Os problemas que estão na origem da 
necessidade de respostas do poder público – relacionadas a crianças e adolescentes em 
situação de risco - são complexos e originados de múltiplas causas que exigem 
intervenção cujo desenho não é simples. Esse ambiente da política pública social e os 
desafios nele envolvidos ilustram bem a caracterização feita por Sulbrant (1994), 
debilidade e fragmentação institucional, conhecimento precário sobre o problema e 
sobre a gestão, além de uma atuação mais por reação que por planejamento. (p.124). Na 
década de 1990, quando foi criado o Fórum de Abrigos em Belo Horizonte, o Brasil foi 
marcado por significativa mudança institucional. Entender esse processo implica 
reconhecer o papel dos movimentos sociais e das associações civis na construção de 
formas públicas de mediação com o Estado e a própria democratização do Estado. Três 
fenômenos característicos desse momento nos interessaram particularmente para o 
presente estudo: 1 – a emergência de “movimentos sociais urbanos” associados à idéia 
de autonomia organizativa. Eles puseram em questão uma cultura política autoritária e 
excludente. Eles se organizaram, demandaram direitos e se colocaram na cena política 
como atores cujas necessidades devem ser levadas em conta pelos autores do processo 
brasileiro de modernização. Se o impacto destes movimentos na democratização do 
sistema político foi baixo, o seu impacto na constituição de uma arena societária em 
expansão foi alto, fazendo com que a redemocratização brasileira fosse o primeiro 
momento na história do Brasil em que os atores sociais perceberam que a democracia 
poderia ter um impacto nas suas vidas cotidianas. (AZEVEDO; AVRITZER, 1994, 
p.12). 
2 – a proliferação de associações sociais é o segundo fenômeno. Somarriba (1987) 
mostra que 65% das associações existentes na cidade de Belo Horizonte, em 1980, 
foram criadas depois de 1974. Associada a esse fenômeno, há também uma mudança no 
perfil das pessoas que se unem. Essa mudança está ligada à complexificação da 
administração pública e privada e à entrada de novos atores na política. (AZEVEDO; 
AVRITZER, 1994). 
3 – no fim dos anos 70, inexistindo uma política de creches, surgiram em Belo 
Horizonte, devido às iniciativas populares, as primeiras experiências de maneira isolada 
e improvisada de creches comunitárias. Elas seriam o embrião do que mais tarde se 
tornaria o Movimento de Luta por Creches (MLPC). Em doze anos, esse movimento 
passou da luta pela criação e pela manutenção das creches comunitárias à luta política 
pela mudança do quadro jurídico do direito das crianças à educação e à proteção. A 
riqueza desse movimento é expressa na capacidade de articulação com outras 
organizações populares que influenciaram suas orientações e práticas. (FILGUEIRAS, 
1994). 
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Soma-se a esses três fenômenos o problema da democratização do Estado 
brasileiro.Afinal, a relação entre complexidade e democracia encontra uma solução na 
percepção da complementaridade entre o discutir, negociar e o implementar.(p.128) b)- 
Vicissitudes da implementação da política de abrigos. Como tratado nos capítulos 
anteriores, até 1995, não havia uma política de abrigos em Belo Horizonte. A criação 
dessa política e o formato que ela foi tomando nos primeiros anos,contou com a 
participação de atores muito diversos, tais como: Fórum DCA, GIRARUA, Pastoral do 
Menor, CMDCA etc. A política foi criada aos poucos, tateando, e ao mesmo tempo foi 
delimitando o seu campo de atuação. A legislação também estava sendo 
estabelecida/modificada. Enfim, o período foi muito rico e em certo sentido conturbado. 
O trabalho revelou que a política de abrigos em Belo Horizonte foi estruturada e opera 
em um ambiente carregado de incertezas que se manifestam em vários níveis: a falta de 
vagas nos abrigos, atrasos no repasse de pagamento das entidades conveniadas, falta de 
serviços de retaguarda para os abrigos e os Conselhos Tutelares etc. O campo da 
política de abrigos, aqui analisado, apresenta vários dos traços indicados por Sulbrandt a 
respeito das políticas e dos programas sociais. Esses traços são elemento-chave para 
compreensão e aperfeiçoamento da organização e implementação de políticas sociais: os 
problemas que se pretende enfrentar são debilmente estruturados, não se persegue um 
objetivo único e o caráter brando das tecnologias. Soma-se a essas características a falta 
de dados confiáveis, com base em um diagnóstico prévio e em um sistema adequado de 
informações para a formulação da política, a tomada de decisões e o acompanhamento 
da implementação das ações. Isso interfere na capacidade de aferir a eficiência da 
política e seu grau de eficácia. O estudo mostrou que, embora tenham sido formulados 
diversos diagnósticos sobre a situação do atendimento de crianças em cumprimento de 
medidas de abrigo, eles não foram capazes de se transformar em elementos que 
pudessem aperfeiçoar a ação governamental. (p.155). 
 
2. AMARAL, Andréa de Melo. Transformando "Duras Penas" Em Asas Para o 
Mundo - A Medida Protetiva de Abrigamento e a Bela Trama das Velhas 
Rendeiras. Mestrado em Psicologia. Universidade Federal Fluminense. 2009. 
RESUMO: Entre tantos modos de exclusão e cristalização de formas de estar no 
mundo, este trabalho traz o relato de jovens que passaram pelo processo de 
abrigamento e a forma como cada uma construiu, e continua construindo, suas histórias 
de modo autônomo e positivo. Utilizando conceitos como linha de vida, cidadania e 
situação de risco e conduzidos pelos modos- de-fazer da história de vida e da 
cartografia, acompanhamos esse percurso. Produzimos a partir dessas histórias, um 
olhar para além das identidades forjadas àqueles que foram um dia abrigados e foi 
possível perceber que diferentes caminhos são construídos dentro do abrigo, ainda que 
se viva sob as mesmas forças instituídas. Ainda que a opção do abrigamento seja a 
saída possível para algumas jovens em determinado momento de suas vidas, 
garantirmos a produção de linhas de flexibilidade é garantirmos a produção de uma 
vida criativa e potente. 

3. GRANZOTTO, Ana Paula. O caráter provisório do abrigo e a passagem 
adolescente: pensando transitoriedades. Mestrado em Psicologia Social e 
Institucional. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul. 2006. RESUMO: O caráter 
provisório do abrigo e a passagem adolescente pensando transitoriedades. Além de 
separar claramente os papéis de instituições voltadas ao acolhimento de crianças e 
adolescentes enquanto medida de proteção (abrigos) e os de instituições voltadas ao 
cumprimento de medidas sócio-educativas, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
propõe novas diretrizes para o acolhimento de crianças e adolescentes que ainda estão 
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longe de serem completamente implementadas por todas as instituições brasileiras. Esta 
pesquisa analisa o contexto institucional, rotinas, práticas cotidianas e estrutura física 
de dois abrigos voltados ao acolhimento de adolescentes do município de Porto Alegre 
um governamental e uma ONG com o objetivo de identificar possíveis diversidades nas 
práticas destas instituições e avaliar se esses ambientes de abrigo estão oferecendo um 
espaço referencial e reorganizador para os abrigados. A pesquisa investiga também se 
estes novos ambientes estão conseguindo oferecer um espaço continente e de 
ressignificação das experiências traumáticas anteriores que levaram à situação de 
abrigamento, reconhecendo quais práticas se distinguem das executadas nas grandes 
instituições. A pesquisa segue uma metodologia qualitativa, de caráter descritivo, 
denominada \2018descrição de cunho etnográfico. Para a análise dos dados, utilizou-se 
o método de Análise de Conteúdo das narrativas dos adolescentes e adultos 
entrevistados. Os resultados apontam para a importância de um acolhimento 
personalizado e em pequenas unidades onde é possível oferecer um acolhimento mais 
continente ao processo adolescente, e o reconhecimento da importância dos adultos 
cuidadores, especialmente monitores, como pessoas significativas para os adolescentes. 
Ainda em relação ao importante papel dos monitores, a pesquisa levanta vários 
questionamentos em relação aos papéis atribuídos a estes monitores e sobre as 
dificuldades no atendimento quando ao invés de serem cuidadores, no sentido mais 
amplo da palavra, esses adultos se tornam apenas pessoas destinadas a controlar e 
monitorar a vida dos abrigados. A pesquisa investiga ainda a intricada relação entre o 
caráter provisório da medida de proteção, preconizada pelo ECA, e a necessidade do 
estabelecimento de vínculos entre cuidadores e abrigados e de realizar um trabalho de 
médio e longo prazo, visando ressignificar suas histórias. 

4. COSTA, Letícia Dias Marconi da.. ABRIGO: MEDIDA DE PROTEÇÃO? 
Mestrado em Psicologia Social. . Universidade Do Estado do Rio De Janeiro. 
2007.RESUMO: Essa dissertação visa a analisar a medida de abrigo em entidade a 
partir da articulação entre sua formulação como medida de proteção pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), o modo como vem sendo efetivada por profissionais 
e a maneira como é vivenciada por alguns egressos de abrigos. Com essa finalidade, é 
apresentada, inicialmente, a medida de abrigo tal como o ECA a concebe e a 
regulamenta. Para tanto, além de serem discutidas normas legais relativas ao dispositivo 
em análise, são evidenciadas práticas instituídas com as quais aquela legislação 
pretende romper. Em seguida, com o objetivo de colocar em questão se a medida de 
abrigo vem sendo efetivada, vivenciada e concebida em conformidade com o ECA, são 
expostos e analisados resultados de pesquisas recentes acerca da aplicação desse 
recurso jurídico, bem como informações construídas a partir da realização de 
entrevistas individuais com cinco pessoas que viveram em abrigos por mais de seis 
meses ininterruptos após a promulgação da mencionada lei. As reflexões finais indicam 
que a medida de abrigo não vem sendo devidamente aplicada como medida de 
proteção. 

 

5. SILVA. Marceli Matoso da. “Do direito à convivência familiar e comunitária: 
uma análise de suas versões, limites e alcances”. Mestrado em Serviço Social. 
Universidade do Estado do Rio De Janeiro. 2007 RESUMO: O presente trabalho tem 
como objetivo trazer algumas reflexões sobre o direito da criança e do adolescente à 
convivência familiar e comunitária. Ao longo da história, a criança e o adolescente, no 
Brasil, foram chamados de “menores”, estavam associados à delinqüência, abandono e 
pobreza. A partir da Constituição Federal de 1980 e do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente há mudanças legais e crianças e adolescentes passam a ser portadores de 
direito. A família é considerada um espaço indispensável para o seu crescimento; na 
impossibilidade disto ocorrer a criança dever ser encaminhada à família substituta. 
Toda legislação vigente, Constituição Federal, ECA, Lei Orgânica da Assistência 
Social, Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Garantia a 
Convivência Familiar e Comunitária, reforça a necessidade do investimento na criação 
da criança na sua família de origem. No entanto, a família nem sempre é um local de 
alegria e felicidade; neste espaço há conflitos e tensões; em muitos casos as crianças 
são colocadas em abrigos como medida protetiva. O abrigo deve ser uma medida breve 
e excepcional. Na ausência da possibilidade da criança ser reinserida na família de 
origem deve ser encaminhada à família substituta. A realidade das crianças abrigadas 
nem sempre pode se encaixar na legislação que prevê o direito da criança e do 
adolescente serem criados no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta. Nos abrigos temos crianças que possuem famílias, porém, muitas vezes, não 
existem condições sociais para seu retorno ao seio familiar, o que, não pode justificar 
por si o encaminhamento dessas crianças para família substituta. Temos um grande 
numero de crianças que não tem contato com a família e aguardam a legalização de sua 
situação para ser adotada. E, infelizmente, temos muitas crianças e adolescentes que 
não contam com nenhuma destas possibilidades, ou seja, já perderam o contato com 
quaisquer de seus familiares e que não tem mais possibilidade de serem adotados, face 
a falta de interesse na adoção de crianças com mais idade. Toda a discussão neste 
trabalho trata do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e 
comunitária a partir da modalidade de atendimento Casa-lar e pretendeu contribuir para 
o aperfeiçoamento da atual política de atendimento que, no momento, não apresenta 
solução para a situação das crianças que não têm o direito a convivência familiar na 
família de origem ou substituta. 

 

6. LIMA, Isabel Costa. Discursos e Práticas de Proteção à Infância e Adolescência: 
O Abrigo Em Questão. Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana.  
Universidade do Estado do Rio De Janeiro. .2008. RESUMO: A presente dissertação 
tem como tema de estudo a proteção à infância e adolescência, tendo a medida de 
proteção abrigo como foco de análise. O abrigo é uma das medidas de proteção 
estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que devem ser aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados. De 
acordo com o ECA, a medida de proteção abrigo é provisória e excepcional e não 
implica privação de liberdade. Além disso, está previsto no ECA que a falta ou carência 
de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder 
familiar. No entanto, observa-se que as grandes causas de abrigamento estão ligadas às 
condições de pobreza em que vive grande parte da população. Para a realização da 
pesquisa foram desenvolvidos três capítulos. Nos dois primeiros abordamos temas 
como o lugar das políticas sociais no desenvolvimento do capitalismo e da proteção 
social e políticas de assistência em tempos neoliberais e história da assistência e 
proteção à infância, dando ênfase ao processo de institucionalização de crianças e 
adolescentes no Brasil e aos discursos e práticas sobre a infância e a família pobres. No 
terceiro capítulo, a partir de entrevistas semi-estruturadas com pessoas da equipe de um 
abrigo da prefeitura do Rio de Janeiro – uma pessoa da direção, duas assistentes sociais 
e três educadores sociais – buscamos conhecer e analisar as percepções dos 
trabalhadores sobre o tema da proteção à infância e adolescência, dos abrigos, e seus 
desdobramentos. Objetivamos, com este estudo, conhecer e problematizar o que está 
sendo produzido e oferecido para crianças e adolescentes no âmbito das ações de 
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assistência e proteção, na busca pela garantia e ampliação das condições de cidadania 
dos mesmos 

7. ALVES, Emeli Silva. Abrigamento de Crianças e realidade familiar: A 
desmistificação do abandono. Mestrado em Psicologia. Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2002. RESUMO: Através deste estudo buscamos compreender as práticas 
institucionais e a realidade familiar frente a situação de abrigamento de crianças. 
Estamos questionando a "situação de abandono" dessas crianças e as medidas adotadas 
por técnicos para a sua institucionalização. Discutimos a falta de políticas sociais, o 
despreparo dos técnicos para lidar com os problemas familiares e outras alternativas de 
acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Os resultados apontam para a 
necessidade de implantação de políticas sociais voltadas para o atendimento às 
necessidades básicas de crianças e famílias de camadas populares. Nosso estudo 
identificou famílias e crianças abandonadas pela falta dessas políticas. Observamos 
também em nosso estudo, distorções entre a aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a realidade familiar. 

 

8.SILVA, Ana Paula Gomes da.  Abrigo: analisando o direito à convivência 
familiar. Mestrado em Política Social. Universidade Federal Fluminense. 2008. 
RESUMO: A infância e juventude viveram historicamente uma prática de 
institucionalização que se mantém até os dias atuais. O direito à convivência familiar de 
crianças e adolescentes que vivem em abrigos é um fato ainda muito discutido, mas 
pouco implementado de fato devido à precarização sócio-historica de políticas sociais 
voltadas para esta parcela da população e para suas famílias. Aliam-se a este fato a 
precária capacitação e o pouco conhecimento das legislações e determinações legais 
sobre esta temática por parte das instituições e seus profissionais. Desta forma o 
presente estudo busca analisar como vem se desenvolvendo o direito à convivência 
familiar das crianças e adolescentes institucionalizadas sob medida de proteção a partir 
da perspectiva profissional e das crianças e adolescentes envolvidos e da análise sócio-
histórica das práticas de institucionalização e da política sócioassistencial para esta 
parcela da população. 

 

 

TESES DE DOUTORADO 

 

1. GOUVEIA, Maria Lígia de Aquino.  Representações sociais sobre os direitos 
humanos. Doutorado em Psicologia Social.  Universidade Federal da Paraíba. 2007. 
RESUMO: O Brasil é um país que carrega em sua história marcantes desigualdades 
econômicas e sociais. Estas desigualdades acarretam uma série de problemáticas, uma 
delas refere-se a processos de exclusão que acomete boa parte da infância brasileira. 
Diante de uma realidade de grande desfavorecimento econômico e problemas 
estruturais de moradia, saúde, alimentação e emprego, de grande parte da população, 
muitas crianças acabam sem mesmo o direito à convivência familiar. Ao longo da 
história, essa condição de sobrevivência precária de grande parte das crianças 
brasileiras constitui o cenário para o surgimento de instituições voltadas a sua 
assistência. No caso de crianças em situação de risco pessoal e social (situação de rua, 
vítima de violência, órfãos, abandonadas ou retiradas de suas famílias para sua própria 
proteção) o abrigo constitui-se uma medida provisória e excepcional. A implantação do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA- aponta a necessidade de mudanças 
significativas no funcionamento das instituições de abrigo, nas quais, o espaço de 
socialização, desenvolvimento e exercício da cidadania deveria se sobrepor à visão 
meramente assistencialista. Os abrigos, de acordo com o ECA devem garantir: a 
preservação dos vínculos familiares; o atendimento personalizado e em pequenos 
grupos; o não desmembramento de grupos de irmãos; a participação na vida da 
comunidade local e, nos casos em que não sejam possíveis os retornos à família de 
origem, integrar a criança em família substituta. Pelo fato de ainda não se ter no Brasil 
uma operacionalização eficiente das políticas públicas de proteção à infância, muitas 
instituições de abrigamento funcionam não em caráter provisório, mas se 
responsabilizam por crianças durante vários anos. Dessa forma, o presente estudo parte 
de teorias psicossociológicas com o objetivo de investigar a rotina institucional e sua 
relação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as concepções dos funcionários 
sobre direitos humanos, o abrigo, suas práticas e as crianças, como também, investigar 
os discursos das crianças sobre direitos. Esta pesquisa foi realizada em um abrigo que 
atende acrianças de 0 a 7 anos. A rotina das crianças foi estudada a partir de uma 
oficina realizada com 25 funcionárias do abrigo, que desempenhavam atividades de 
cuidados diários com as crianças. As concepções dos funcionários sobre direitos 
humanos, o abrigo, suas práticas e as crianças, foram estudadas a partir de entrevistas 
com 13 funcionários. E na pesquisa sobre os discursos das crianças, 13 delas foram 
entrevistadas. Os dados foram analisados qualitativamente. Os resultados encontrados 
em relação a rotina do abrigo foram: Na rotina das crianças a atenção predominante dos 
funcionários é com à higiene, alimentação e cumprimento de horários. Nos resultados 
sobre as concepções dos funcionários a respeito dos direitos humanos, o abrigo, suas 
práticas e as crianças, ressaltam-se que os funcionários se vêm contribuindo para a 
promoção dos direitos humanos; são apontadas falhas no funcionamento do abrigo, no 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, estas falhas são vistas, como 
decorrentes da execução do trabalho por parte dos próprios funcionários; o abrigo é 
visto como não contribuindo para a construção de uma identidade positiva da criança. 
A partir dos dados sobre os discursos das crianças, destaca-se, que as mesmas se vêm 
sem direitos; que a prática do castigo que os funcionários as impõem é criticada; e que 
os funcionários são pouco sensíveis a consideração das necessidades, desejos e 
comunicações das crianças. Para compreender melhor as dificuldades de efetivação dos 
direitos humanos no abrigo e proporcionar a devolução dos dados mais relevantes desta 
pesquisa, foi dado um retorno a instituição através de cinco encontros com a equipe 
técnica da mesma. De uma forma geral, nota-se que o quadro social que configura o 
contexto deste abrigo para crianças ainda está distante da efetiva proteção aos direitos 
das mesmas. 

2. JANCZURA, Rosane. ABRIGOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: AS 
CONTRADIÇÕES NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. Doutorado em Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica Do 
Rio Grande Do Sul. 2008. RESUMO:O abrigo é a sétima medida de proteção prevista 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), que deve ser aplicada, 
sempre que os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados, 
respeitando-se os princípios de brevidade, expecionalidade e provisoriedade, 
priorizando a reintegração ou reinserção familiar, conforme a legislação vigente. Com 
este estudo, pretende-se conhecer o modo como se efetiva, em Santa Maria – RS, a 
garantia aos direitos sociais preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
por meio da medida de proteção abrigo às crianças e aos adolescentes que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. Para isso, foram realizadas entrevistas semi-
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estruturadas, com os principais atores do Sistema de Garantia de Direitos no Município. 
O referencial epistemológico que orientou este trabalho foi a abordagem dialético-
crítica. Os dados foram analisados qualitativamente, a partir da análise de conteúdo 
proposta por Bardin (1995). Constatou-se que, quanto mais complexa é a situação 
social da criança e do adolescente, mais as incertezas (dilemas) aumentam para os 
atores envolvidos no processo de decisão sobre o abrigamento. Além disso, a pobreza 
continua sendo um motivo (14% dos enunciados) para a colocação da criança e do 
adolescente nas instituições. Surgiram outros motivos como o abandono, abuso e 
exploração sexual, negligência e os maus tratos físicos, que apareceram em 76,5% dos 
enunciados dos atores. O abrigamento acaba servindo de solução para os problemas de 
ausência e insuficiência de políticas sociais públicas e de uma rede socioassistencial 
precária no Município, com um financiamento reduzido em comparação com outras 
políticas públicas. Pode-se constatar, ainda, que uma mudança na cultura de 
institucionalização não depende só de ações governamentais mais eficazes e eficientes e 
do aumento de investimentos necessários, mas da articulação da rede socioassistencial, 
da qualificação dos atores envolvidos e de todos os profissionais e funcionários dos 
abrigos. O abrigo não é mais totalmente o que era e ainda não é o que deveria ser. No 
presente, ele é parcialmente, o que preconiza o ECA: um ambiente de apoio social e 
afetivo e proteção provisória, enquanto lugar de transição para a colocação em família 
substituta, garantindo o direito a convivência familiar e comunitária 

 


