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RESUMO 
 
O presente texto tem por objetivo problematizar algumas 
questões referentes ao direito que toda criança e todo 
adolescente possui, o direito à convivência familiar e 
comunitária. A análise aqui apresenta é fruto da pesquisa de 
mestrado realizada pela autora, cujo foco foi a medida de 
acolhimento institucional. Esta pesquisa revelou que todos os  
acolhidos na instituição pesquisada possuíam vínculos com 
sua família de origem. Este fato exprime diversas questões: 
porque crianças com vínculos familiares estão acolhidas? 
Como garantir o direito à convivência familiar e comunitária em 
meio a uma conjuntura neoliberal? Quais os impactos da crise 
econômica na vida das famílias brasileiras? Essas são algumas 
indagações que debateremos nesse artigo. 
 
Palavras-chave: Crianças e adolescentes. Direitos. 
Convivência familiar e comunitária.  
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to discuss some issues concerning the right 
that every child and adolescent has the right to family and 
community life. The analysis here presented is the result of 
master's research done by the author, whose focus was on 
institutional care measure. This research revealed that all 
welcomed in the research institution had ties with his family of 
origin. This fact expresses several questions: why children with 
family ties are accepted? How to guarantee the right to family 
and community life in the midst of a neoliberal scenario? What 
are the impacts of the economic crisis in the Brazilian life? 
These are some questions that we will discuss in this article 
 
Keywords: Children and Adolescents. Rights. Family and 
Community Contexts.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este texto exprime algumas considerações referentes ao direito que toda 

criança e todo adolescente possui, o direito à convivência familiar e comunitária. Esta 

temática foi amplamente debatida pela autora na pesquisa de mestrado2 apresentada ao 

programa de pós graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro – PUC/RJ.  

 Meu envolvimento com essa temática deriva da nossa trajetória acadêmica, o 

interesse pela questão dos direitos de crianças e de adolescentes surgiu após a experiência 

enquanto estagiária de Serviço Social numa instituição de acolhimento no município de 

Nova Iguaçu. A partir dos casos atendidos pela instituição percebemos que hoje um dos 

grandes desafios vivenciados pelos profissionais relaciona-se a necessidade de se construir 

um sistema de garantia de direitos, que ofereça proteção à criança ou ao adolescente 

institucionalizado, mas que também dê bases para o seu retorno à família de origem ou a 

colocação numa família substituta, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. 

 Pesquisas recentes apontam que uma parcela significativa das crianças e dos 

adolescentes acolhidos possui vínculos com suas famílias de origem. Sendo assim, a 

indagação que perpassa este texto é: Porque crianças e adolescentes que possuem 

vínculos familiares estão institucionalizados? 

As respostas para essa indagação não nos parece tão fáceis de serem obtidas, 

mas podemos começar problematizando as principais questões que ocasionam o 

rompimento dos vínculos familiares. Em sua maioria, sabemos que são fatores ligados à 

própria conjuntura econômica social. Sendo assim, quando pensamos na situação que se 

encontram junto às suas famílias vemos que o acolhimento apresenta-se enquanto uma 

possibilidade de acesso à alimentação, saúde, educação, esporte e lazer, entre outros 

direitos. Longe de culpabilizar as famílias esse artigo tem por objetivo refletir como a 

situação de pobreza debilita as famílias no cumprimento de suas funções, levando-nos a 

indagar “como garantir o direito à convivência familiar e comunitária?”.  
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2. O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMÍLIA E COMUNITÁRIA – algumas considerações 

 

 O direito à convivência familiar e comunitária deve ser entendido enquanto 

expressão dos direitos humanos tendo em vista o seu caráter fundamental. Dado o seu 

reconhecimento e positivação nas normativas constitucionais sua implementação passa pela 

ótica prioritária das ações governamentais. Crianças e adolescentes possuem a condição 

peculiar de seres em desenvolvimento, portanto, necessitam da supervisão direta de um 

responsável e primariamente esta responsabilidade é atribuída à família.  

 O PNCFC considera que a família tem um papel essencial junto ao 

desenvolvimento e socialização da criança. Assim, reafirma a importância da família 

apontando que, 

(...) tem importância tal que permanece viva, como realidade psicológica, ao longo 
de todo o ciclo vital do indivíduo, ainda que sentida como falta. Ao longo de sua vida, 
cada pessoa retornará inúmeras vezes às lembranças das experiências vividas com 
a família na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice .(...) (CONANDA, 
2006: 30). 
 

 Uma vez reconhecido a sua importância torna-se fundamental a criação de 

instrumentos que proporcionem o fortalecimento e resgate dos vínculos familiares. Nesse 

sentido, o PNCFC considera que este fortalecimento é facilitado mediante o investimento 

nas políticas de apoio sócio-familiar.  

 A história da legislação infantil nos mostra que durante muito tempo o núcleo 

familiar fora considerado um local pernicioso tendendo a desviar o caráter infantil. Por isso 

criou-se uma cultura de segregação do ambiente familiar. O afastamento era bem visto e 

incentivado.  Porém, com os avanços empreendidos após a promulgação do ECA, bem 

como das legislações subjacentes, hoje privilegia-se a manutenção da criança junto a sua 

família de origem. O art. 19 afirma que, 

 

A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá 
preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída 
em programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, dos 
incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta lei. 
(BRASIL, 1990: Art.19). 

 

 No entanto, em alguns casos esta separação torna-se inevitável dado às 

situações de violação perpetradas. Neste caso devem ser adotadas medidas no sentido de 

garantir a brevidade da ação. Além disso, alternativas podem ser pensadas favorecendo o 

crescimento em família. 



 

 

 
                  

 Um levantamento nacional das crianças e dos adolescentes em serviços de 

acolhimento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com a Fiocruz 

em 2010 apontou que na região Sudeste 64,5% dos institucionalizados possuem algum 

vínculo familiar. 

Com base nesse levantamento, indagamos quais os fatores que levam ao 

rompimento dos vínculos familiares? Esta é uma indagação ligada à questões macrossociais 

e que precisam ser levadas em consideração. A plena realização dos direitos de crianças e 

de adolescentes deve ocorrer articulando esta medida com as demais políticas setoriais. 

Assim como está preconizado na LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), em seu artigo 

2°, 

A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas sociais setoriais, 
visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais. (BRASIL, 1993: Art. 2).  

 

O Brasil é demarcado por uma pobreza extrema segundo dados do último Censo 

realizado em 2010, 60,7% da população brasileira sobrevive com uma renda familiar per 

capita inferior a um salário mínimo. Os números de pessoas consideradas “miseráveis” 

chegam a 16,3 milhões. A desigualdade de rendimentos é acompanhada por um processo 

desigual de oportunidades e de acessos a serviços públicos. 

Embora o ECA expresse que a falta de recursos não deva constituir-se por si só 

motivo para o acolhimento, um dos principais motivos para a colocação da criança em 

situação de acolhimento ainda é reflexo da pobreza. Apesar de não aparecer de forma 

explicita, os dados do Ministério Público do Rio de Janeiro  revelam que a motivação para o 

acolhimento está ligada a situação de pobreza. 

Os resultados desse levantamento mostram que 23,7% dos casos de 

acolhimento ocorreram motivados pela negligência. O dicionário assim define esta palavra 

“falta de cuidado, descuido, desproteção, etc”. Segundo a UNICEF a negligência se 

caracteriza quando os pais deixam de prover as necessidades da criança e do adolescente, 

incluindo a alimentação e o vestuário. Consideramos que as chances de uma família pobre 

agir assim são bem maiores uma vez que são mais expostos a vulnerabilidade social. 

Rizzini, et al  apontam que a situação de pobreza não deve constituir-se 

enquanto justificativa para os casos de violação de direitos da criança e do adolescente. 

Contudo, acredita que a pobreza “debilita a família no cumprimento do seu papel parental” 

(Rizzini, et al 2006, p. 127). Fazendo com que esta de alguma forma viole um direito da 

criança ou adolescente.   



 

 

 
                  

 De acordo com o ECA é dever da família, da comunidade, da sociedade e do 

poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à criança e ao adolescente 

(Brasil, 1990, art.4º) A família colocada em primeiro lugar aponta uma tendência da cena 

contemporânea ela tem ocupado lugar central na manutenção de seus membros. 

Ocorre que de uma maneira estratégica, as famílias são encorajadas a assumir a 

responsabilidade de oferecer proteção aos seus membros, vemos então uma redescoberta 

do grupo familiar. No entanto, uma indagação precisa ser feita, será que no atual contexto 

social em que vivemos demarcado por tantas desregulamentações, a família é mesmo 

capaz de amparar seus membros? Duas questões precisam ser levadas em consideração, a 

primeira diz respeito às novas composições familiares, e a segunda ao próprio contexto de 

transformações advindas da crise econômica que atingiu o Brasil na década de 1980. Os 

impactos dessa crise traduzem-se em expressivas alterações no mercado de trabalho 

“levando à interrupção do crescente assalariado e à formalização de uma estrutura 

ocupacional já bastante problemática.” (Alencar, 2004, p. 68). 

Os argumentos conservadores atribuem ao mercado de trabalho a culpa pelas 

crises e gastos fiscais, nesse sentido, vê-se a necessidade de maiores rigidez nos contratos 

de trabalho, feito através de uma série de desregulamentações. O fato é que essas 

desregulamentações contribuem para que haja uma precarização nas relações de trabalho. 

Quer sejam a flexibilização, subcontratação, terceirização e privatização. Dois cenários 

distintos demarcam o mercado de trabalho, a existência de um pequeno grupo de 

trabalhadores estabilizados e bem pagos e um grupo maior que convive com a instabilidade 

e má remuneração.  Em relação ao nível de desigualdade, observa-se que estas questões 

influem diretamente na renda das famílias mais pobres. 

Ora, se o trabalho é a via de acesso a uma vida estável e garante a 

possibilidade de inserção social, a falta dele ou a sua precarização, bem como sua 

descontinuidade, geram maiores riscos sociais. Se a inserção social está subordinada a 

inserção no mercado de trabalho, de fato não é possível garantir-lhes esta prerrogativa, uma 

vez que não há como assegurar a entrada no mercado de trabalho. Neste sentido, a 

contemporaneidade é demarcada pelo número elevado de trabalhadores postos à margem 

da sociedade, uma população sobrante, ou em péssimas condições de trabalho. O que 

corrobora para o empobrecimento das famílias. Tendo em vista que a manutenção dos 

membros depende dos recursos advindos do trabalho a sua ausência gera uma desproteção 

social. 

Conforme preconizado na Constituição Federal em seu art. 227 é 

responsabilidade da família, da sociedade e do Estado assegurar direitos e proteção a 



 

 

 
                  

crianças e adolescentes. Não só a crianças e adolescentes, de acordo com o 8º parágrafo 

do art. 226 da referida Constituição o Estado deve assegurar plena assistência às famílias. 

Nesse sentido, o papel de proteger às famílias e a sociedade como um todo 

ainda deve ser do Estado. Por isso, o Poder Público não deve simplesmente atribuir, como 

de maneira exclusiva, essa responsabilidade às famílias. Contudo, este parece ser um fato 

ignorado, a todo instante somos instigados a desenvolver nosso potencial criativo na 

resolução de diversas problemáticas. É dentro dessa lógica, que a família reaparece como 

lócus responsável pelo bem-estar. A família é sim o primeiro espaço de socialização capaz 

de garantir proteção, mas ela não deve cumprir esse papel isoladamente. Quando 

pensamos em família, várias questões precisam ser levadas em consideração. É sabido que 

enquanto um núcleo social, ela também apresenta algumas dissensões. Por isso chamar a 

responsabilidade somente para a família, parece-nos um tanto quanto contraditório, mas é 

isso que temos vivenciado.  

Ademais, há ainda uma tendência a classificar as famílias enquanto “capazes” e 

“incapazes”. Mioto (2004) descreve que as famílias capazes são aquelas que conseguem 

manter seus membros através dos recursos advindos da sua inserção no mercado de 

trabalho. As incapazes são aquelas que não conseguem sozinhas proteger os seus 

membros, e para isso recorrem a outros organismos, por exemplo, o Estado. Dessa forma, a 

ajuda estatal, ou seja, a assistência é concedida somente às famílias que não tiveram a 

capacidade de se auto ajudar. 

 A autora avança apontando que a proteção integral de crianças e de 

adolescentes demanda uma mudança na assistência destinada às famílias. Não se pode 

apenas proteger a criança individualmente, é necessário estabelecermos um elo entre 

proteção familiar e proteção da criança. Pois, como a família vai oferecer proteção às suas 

crianças se ela é um núcleo que também necessita de proteção?  Para além dos rótulos de 

capazes e incapazes, as famílias precisam ser assistidas. E caso haja mesmo necessidade 

de crianças e de adolescentes serem institucionalizados, que isso se faça de forma breve 

garantindo não só a proteção, mas o seu retorno à família de origem ou na impossibilidade a 

colocação em uma família substituta. 

 

3. O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA COM BASE EM HISTÓRIAS 

REAIS. 

 

Os dados que serão apresentados a seguir são frutos de um levantamento dos 

casos atendidos numa instituição de acolhimento no município de Nova Iguaçu/RJ.  Os 



 

 

 
                  

dados procuram responder a algumas indagações, buscam conhecer quem são as crianças 

e os adolescentes que passam pelas instituições de acolhimento, as razões para sua 

permanência na medida, além de examinar a existência de vínculos familiares. 

 Foi apontado o total de onze crianças e adolescentes sob a medida de 

acolhimento institucional no momento da pesquisa, com predominância do número de 

meninas (8 meninas e 3 meninos). 

 Referente às motivações que levaram crianças e adolescentes à situação de 

acolhimento. Foi possível verificar as seguintes motivações: conflito no ambiente familiar (3 

casos); abandono (2 casos); agressão (3 casos); dependência química dos pais (3 casos) e 

por último o abuso sexual (1 caso). Devemos, porém pensar que as razões encontradas não 

devem ser pensadas isoladamente. Elas estão associadas, isto porque em um mesmo caso 

é possível verificar mais de uma motivação para a separação do ambiente familiar. 

A permanência na instituição em média varia de 6 meses a 1 ano. Encontramos 

5 casos que já ultrapassam os 6 meses;  4 com menos de 6 meses e 2 casos em que a 

situação se prolonga há mais de 1 ano. Em média eles permanecem até 1 ano na instituição 

mesmo com indícios de vínculos familiares próximos. 

Com relação às visitas optamos por caracterizá-las de acordo com o grau de 

parentesco, sendo assim constatou-se que a mãe aparece em(3 casos); pai e tia materna 

em (2 casos) cada um; padrasto, madrasta, tia paterna e avó paterna (1 caso) 

respectivamente. Referente a periodicidade, observamos que elas ocorrem mensalmente (5 

casos); quinzenalmente (2 casos); semanalmente( 2 casos) e diariamente (2 casos). 

Portanto, nem sempre as visitas são realizadas com tanta frequência, entretanto, ainda 

assim verifica-se que de maneira geral as crianças e adolescentes acolhidos mantém o 

vínculo com sua família de origem.  Seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente 

em todos os casos há registro de comparecimento. E quando ocorrem  percebe-se que a 

figura mais presente é a mulher/mãe. A maioria dos casos estava sob análise da equipe 

técnica da instituição, havendo grandes possibilidades de retorno a família de origem. 

O fato de inexistirem a possibilidade da perda do poder familiar, reafirma que a 

medida vem sendo executada diante da existência de vínculos familiares. Inexistem crianças 

e adolescentes em condição de serem adotados. Os casos em análise demonstra que 

apesar de existirem vínculos, há alguns outros fatores que estão atrasando, ou 

impossibilitando o retorno a família de origem. O que demanda intervenção e mais 

minuciosa da questão e uma reavaliação por parte da equipe. A integração das ações 

funciona como um elo, conferindo a crianças e adolescentes a oportunidade de crescer em 

família. 



 

 

 
                  

 Vale ressaltar, que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária 

amparado pelo ECA discorre que a perda do poder familiar só deverá ocorrer quando 

esgotados todos os esforços de manutenção na família de origem. Portanto o retorno deve 

ser considerado primazia. Pela quantidade expressiva de possibilidades de retorno conclui-

se que a instituição tem priorizado esta questão.  

A exposição e caracterização do perfil dos acolhidos confirmou que mesmo 

diante da existência de vínculos familiares optou-se pela execução da medida de 

acolhimento institucional. Os dados apontaram situações complexas como o acolhimento 

precoce, motivações ligadas a situações de exclusão social e incertezas quanto ao retorno 

ao convívio familiar. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Esse texto abordou um tema muito importante para os dias atuais, ou seja, como 

garantir que crianças e adolescentes tenham preservado o direito à convivência familiar e 

comunitária? 

Esta é uma indagação suscitada após nossa aproximação com as questões que 

permeiam a medida de acolhimento institucional. Vimos que por convivência familiar e 

comunitária entende-se o direito que toda criança e todo adolescente possui de crescer em 

âmbito familiar. Ressaltamos que este é um direito positivado, devendo o Estado, a família e 

a sociedade civil proverem meios e alternativas para sua garantia. Após a imersão em casos 

reais e o aprofundamento em torno do tema chegamos a conclusão que o cumprimento 

desta premissa é algo bastante complexo. Sejam por razões indiscriminadas ou por motivos 

concretos, muitas crianças e muitos adolescentes ainda se vêem privados desse direito ao 

serem acolhidos em instituições. 

Às vésperas de completar 25 anos de existência o ECA ainda esbarra no desafio 

da sua legitimação. O direito à convivência familiar, bem como outros direitos expressos nas 

legislações ligadas a causa infantil-juvenil, colidem com o ideário neoliberal.  

O cerne da questão está na construção de ações que previnam a medida de 

acolhimento, depois que as crianças chegam às instituições seu retorno torna-se mais difícil, 

uma vez que a situação de vulnerabilidade que a família estava exposta antes, não é 

solucionada com a retirada da criança. Sendo assim, põe-se mais um questionamento: Será 

que só a criança necessita de proteção? Ou será que se deve estender a oferta às suas 

famílias, respeitando-se seus direitos humanos, direito à vida, à saúde e à educação?  



 

 

 
                  

A afirmação do direito à convivência familiar e comunitária deve ser embasada 

por uma reflexão sobre a família, a comunidade e os direitos de cidadania senão “(...) caso 

não sejam enfrentadas suas causas mais profundas, nossa cidadania não passará de uma 

cidadania de papel.” (DIMESNTEIN, 1994:15), e a consequência será a busca por um 

culpado neste caso as famílias que negligenciaram os direitos de seus membros. 
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