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CANÇÃO INFANTIL 
(César MC)  

 
Era uma casa não muito engraçada 

Por falta de afeto não tinha nada 

Até tinha teto, piscina, arquiteto 

Só não deu pra comprar aquilo que faltava 

Bem estruturada, às vezes lotada 

Mas memo lotada uma solidão 

Dizia o poeta, o que é feito de ego 

Na rua dos tolos gera frustração 

Havia outra casa, canto da quebrada 

Sem rua asfaltada, fora do padrão 

Eternit furada, pequena, apertada 

Mas se for colar tem água pro feijão 

Se o mengão jogar, pode até parcelar 

Vai ter carne, cerveja, refri e carvão 

As moeda contada, a luz sempre cortada 

Mas fé não faltava, tinham gratidão 

Mas era tão perto do céu 

Como era doce o sonho ali 

Mesmo não tendo a melhor condição 

Todos podiam dormir ali 

Mesmo só tendo um velho colchão 

Mas era feita com muito amor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado visando identificar se o caráter de provisoriedade 

se materializa ou não na medida de acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, com a intenção de compreender quais os obstáculos e desafios para 

sua concretização. O trabalho se inicia abordando o processo sócio-histórico do 

acolhimento institucional no Brasil, a partir de pesquisa bibliográfica, como forma de 

contextualizar a existência da medida e compreender os traços que essa medida 

herdou de tempos passados. Posteriormente, a pesquisa trata da conjuntura atual do 

acolhimento institucional, observando como funciona essa questão da 

provisoriedade. Nesta segunda parte do trabalho, além da pesquisa bibliográfica 

foram realizadas entrevistas, em ambiente virtual (via Google Meet), com assistentes 

sociais, ex alunos/as do Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Política 

Social da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que trabalham e ou 

pesquisam essa temática. 

 

Palavras-chave: Acolhimento institucional; Criança e Adolescente; Provisoriedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o 

Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes se insere na Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, haja vista que é um serviço 

destinado a receber crianças e adolescentes em situação de risco. Os principais 

objetivos desse serviço são: preservar e fortalecer vínculos com a família natural dos 

usuários e contribuir na construção da autonomia e autocuidado dos adolescentes 

usuários (BRASIL, 2009). Sendo assim, a proposta é de que a estadia de crianças e 

adolescentes no acolhimento institucional seja a mais breve possível.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990) 

estipula que o tempo máximo de execução da medida de acolhimento institucional 

seja de 18 meses, excetuando-se os casos em que seja comprovada pela 

competência judiciária a necessidade de permanência do acolhido no serviço por 

mais tempo. Assim, essa medida de proteção pode ir além do tempo estipulado em 

lei quando as particularidades das situações de crianças e adolescentes acolhidos 

assim exijam. A premissa é de que o “prolongamento do afastamento da criança ou 

adolescente pode provocar enfraquecimento dos vínculos com a família, perda de 

referências do contexto e de valores familiares e comunitários” (BRASIL, 2009 p.35).  

Moreira (2014, p.32) pontua que com o caráter provisório e excepcional da 

medida de acolhimento 

 

Espera-se que o afastamento do convívio familiar de crianças e adolescentes, 
motivado pela violação de direitos e a violência intrafamiliar, não gere a 
ruptura definitiva dos vínculos familiares, nem a institucionalização 
prolongada das crianças e adolescentes (MOREIRA, 2014 p. 32). 

Nesse sentido, os profissionais que trabalham nesse serviço devem seguir as 

diretrizes previstas no caderno de Orientações Técnicas de Serviços de Acolhimento 

para Crianças e Adolescentes, promulgada no ano de 2009 pelo Governo Federal, 

além de estar em consonância com outras normativas já citadas anteriormente, para 

uma prática profissional voltada integralmente aos interesses dos usuários. Nas 

palavras de Barbosa (2014, p. 53) 
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É indispensável dizer que, para garantir de fato o que preconiza o ECA, as 

instituições de acolhimento devem oferecer um atendimento qualificado. A 

partir dessa perspectiva, se direciona o trabalho dos profissionais que atuam 

nos acolhimentos institucionais, pois desempenham um importante papel no 

sentido de não só acolher e cuidar, mas, também, de evitar a permanência 

da criança no acolhimento. (BARBOSA, 2014 p. 53) 

 

 

A principal motivação para essa pesquisa decorre do meu interesse pela 

temática dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no que diz respeito 

à questão do acolhimento institucional, que se construiu desde o início da graduação 

em Serviço Social.  

A temática da provisoriedade da medida de acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes, foi escolhida a partir de reflexões e indagações sobre os 

motivos que levam crianças e adolescentes a continuarem em situação de 

acolhimento para além do tempo previsto no Estatuto e, essa medida de proteção 

que deveria ter um caráter passageiro e transitório, torna-se permanente em 

determinadas situações. As condições objetivas e subjetivas dos acolhidos, a 

situação que levou a aplicação da medida e os desafios e estratégias para viabilizar 

o direito à convivência familiar e comunitária, são elementos que adensaram o meu 

campo de interesse na problemática abordada por este TCC.  

Em tese, o foco da medida de acolhimento institucional é tomar as 

providências cabíveis para que os acolhidos possam retornar à sua família de 

origem ou, se houver impossibilidade, serem inseridos em família substituta, tendo 

em vista que o acolhimento prolongado pode resultar em danos biopsicossociais às 

crianças e adolescentes. Assim sendo, questiona-se: O acolhimento institucional é 

de fato uma medida provisória, como forma de transição para posterior retorno à 

família de origem ou para colocação em família substituta? Porque ainda existem 

dados expressivos de crianças e adolescentes vivendo em acolhimento para além 

do tempo disposto em lei? Que desafios são encontrados no processo de 

desinstitucionalização? Seria a dificuldade de restabelecimento de vínculos com a 

família natural um desses desafios?  

A relevância da temática se dá em identificar de que forma se manifesta o 

processo de acolhimento institucional em relação ao seu tempo de duração e 

transição para outros possíveis caminhos (como o retorno ao convívio com a família 

de origem ou a colocação em família substituta), observando os obstáculos que 
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impedem a efetivação de seu caráter provisório como medida, de acordo com o 

tempo limite estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - de no 

máximo 18 meses, salvo em casos que se identifique comprovada necessidade de 

prolongamento da estadia na instituição - em situação de acolhimento. A temática é 

importante por trazer reflexões acerca dos processos referentes ao acolhimento 

institucional, quem são os protagonistas dessa realidade e como são afetados, além 

de colocar em pauta a proteção integral de crianças, adolescentes e suas famílias e 

a responsabilidade do Estado na efetivação de políticas públicas nesse sentido.  

O objeto geral desse estudo consiste em apreender os modos de explicação e 

de materialização do caráter provisório da medida de acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes. Tem como objetivos específicos: identificar o significado de 

provisoriedade no contexto da medida de acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes; entender os aspectos que favorecem e os que colocam obstáculos à 

materialização da provisoriedade da medida protetiva; e, analisar as implicações dos 

desafios identificados pelos/as sujeitos/as da pesquisa para dar concretude ao 

caráter da provisório da medida de acolhimento institucional.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, estruturada em dois capítulos, sendo 

que o primeiro apresenta o processo sócio-histórico da medida de Acolhimento 

Institucional (AI) para crianças e adolescentes no Brasil, do período de colonização 

até a promulgação do ECA, enquanto que o segundo capítulo traz um panorama da 

situação atual do acolhimento institucional em relação ao aspecto da provisoriedade, 

enfatizando os obstáculos para viabilizá-lo e as possíveis estratégias para sua 

garantia. Para a realização deste segundo capítulo, foram entrevistados quatro 

assistentes sociais, ex alunos/as do Programa de Pós Graduação em Serviço Social 

e Política Social da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que possuem 

proximidade com essa temática, com a finalidade de identificar as questões que 

cercam a provisoriedade da medida de Acolhimento Institucional. As entrevistas 

foram realizadas virtualmente, através da plataforma Google Meet, devido ao 

contexto de pandemia de COVID-19 durante a realização deste trabalho, 

reconhecendo a inviabilidade de encontros presenciais. 
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CAPÍTULO I - O PERCURSO HISTÓRICO DA PRÁTICA DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 

 

Neste capítulo será abordada a prática de acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes em diferentes contextos sociopolíticos, destacando as 

características desta medida e as políticas sociais, anteriores ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente. O objetivo do presente capítulo é delinear a trajetória da medida 

de acolhimento1 até a promulgação do ECA, para trazer a historicidade desse 

processo. Neste capítulo também será pontuado como a questão da provisoriedade 

da medida de acolhimento era tratada em determinados períodos históricos. 

A prática de institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil é um 

mecanismo utilizado desde os primórdios da história da colonização. Iniciou-se com 

a retirada de crianças indígenas de suas aldeias para serem “reeducadas” por 

missionários, uma vez que dificilmente conseguiam fazer este trabalho com 

indígenas já adultos. “A política adotada era, portanto, guerreá-los e, por considerar 

difícil mudar os hábitos de homens já feitos e encanecidos, sugeria o apresamento 

das crianças e sua distribuição entre os que se encarregassem de educá-las.” 

(PARAISO, 2006. p. 48). 

Como mostra Costa & Costa (2009, p. 8), antes das crianças indígenas serem 

afastadas do convívio de suas respectivas famílias, elas eram criadas sem castigos, 

tendo preservada sua liberdade desde cedo, sendo um exemplo disso o não uso de 

faixas em bebês, para que pudessem movimentar-se livremente, enquanto que essa 

prática era muito utilizada pelas mães europeias em seus bebês. Após a retirada 

destas crianças de suas aldeias, a realidade das mesmas mudava completamente, 

uma vez que lhes eram impostos novos costumes, uma nova religião, além de 

perderem a liberdade que possuíam antes da chegada dos colonizadores.  

 

Os jesuítas por vezes assumiam o lugar de pais, no sentido de educar, a 
partir de agora conforme os preceitos cristãos e cuidar-lhes da segurança, 
corrigindo-os quando necessário. Por vezes os pais que continuavam com 
seus costumes eram corrigidos pelos filhos que abominavam seus costumes 
(COSTA; COSTA, 2009 p. 10). 

 
1 O termo “Acolhimento Institucional” passou a ser utilizado a partir dos anos 2000, sendo que anterior 
a ele o termo mais comum era “Abrigamento”. 
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A prática de catequizar as crianças indígenas foi uma estratégia que partiu da 

premissa de que “os pequenos poderiam ser utilizados como instrumentos para a 

expansão do cristianismo” (COSTA; COSTA, 2009 p. 10), tendo em vista que 

possuíam menos influência de sua antiga cultura, já que não tinham vivido tempo o 

suficiente para que os costumes de origem fossem enraizados. Dessa forma, 

crianças indígenas passam por uma transição dos agentes responsáveis por seu 

cuidado e educação. 

 

Figura 1 - Réplica do dispositivo intitulado “Roda dos expostos” 

 

Fonte: Crônicas Macaenses (página eletrônica: https://cronicasmacaenses.com/2020/06/22/igreja-
e-museu-da-santa-casa-misericordia-de-salvador-bahia/) 

 

Por um longo período de tempo, um sistema conhecido na Europa como 

Roda dos Expostos foi utilizado no Brasil, como forma de acolher bebês 

abandonados. Instaurada no país durante o ano de 1825 e perdurando até 1961, a 

prática consistia em deixar, anonimamente, o bebê em uma espécie de caixa 

cilíndrica com uma abertura para o lado da rua e outra para o lado de dentro de 

instituições responsáveis por acolher tais crianças, principalmente as Santas Casas 

de Misericórdia. Devido ao aumento da taxa de mortalidade dentro dessas 

instituições, por conta da amamentação artificial e das condições insalubres, foram 

contratadas obrigatoriamente amas-de-leite - sendo algumas delas mulheres negras 

escravizadas alugadas por seus proprietários às instituições - para que pudessem 

amamentar os bebês e reduzir os riscos trazidos pela amamentação artificial dada 

aos bebês até então (RIZZINI, 2004, p.23). Apesar de ser uma medida impeditiva de 
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que bebês ficassem pelas ruas sem nenhum tipo de proteção, as entidades 

recebiam muitos bebês abandonados, gerando lotação no recinto e resultando em 

condições insalubres.  

Assim como no caso das crianças indígenas citadas anteriormente, a 

religiosidade era uma forte característica intrínseca ao sistema de Rodas dos 

Expostos. Como afirma RESENDE (1996, p.156) 

 

Antes, no entanto, de qualquer procedimento de encaminhamento da criança a 
uma família adotiva, era fundamental batizá-la, conferindo-lhe um nome e 
resgatando sua alma para o mundo cristão. Essa questão da premência do 
batismo explica-se pela grande devoção cristã e pelo medo da demora em batizar 
as crianças, que poderiam morrer pagãs, sem terem sido ungidas pelos santos 
óleos (RESENDE, 1996, p.156). 
 

O trecho comprova a influência do cristianismo nos modelos de atenção à 

infância existentes nos séculos passados, sendo seus princípios norteadores na 

condução das políticas vigentes. 

No que tange às crianças negras abandonadas nas Casas de Expostos, 

pode-se afirmar que muitas eram deixadas por suas mães em tais instituições na 

tentativa de desvencilhar seus filhos do fardo de crescerem escravizados, haja vista 

que após serem abandonadas, as crianças negras eram consideradas livres 

(RESENDE, 1996, p.156). Se por um lado este passou a ser um recurso utilizado 

pelos negros escravizados para que pudessem se esquivar da escravidão, “por outro 

lado, os próprios senhores de escravos enjeitavam muitos bebês para alugarem as 

negras como amas de leite, a preços elevados, tentando depois recuperar a criança 

cativa” (RESENDE, 1996, p.157). Em síntese,  

 

Essas situações impõem a hipótese da multiplicidade de facetas da Roda 
dos Expostos, que tanto poderia servir aos elevados sentimentos de 
caridade e de assistência, como poderia servir de fuga à escravidão; 
também ainda como poderia contar com a anuência e apoio dos senhores 
de escravos, que viam a Roda como solução para grande parte de seus 
problemas. (RESENDE, 1996, p.157) 
 

Mesmo com todas as contradições e com os problemas característicos do 

sistema de Casa dos Expostos, a prática perdurou até o século XX. 

Em meados do século XX, o acolhimento institucional existia como uma 

prática de controle e reeducação de crianças e adolescentes nascidas em famílias 

pobres, as quais eram consideradas incapazes de cuidar de seus próprios filhos e de 
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torná-los bons cidadãos e trabalhadores. Acreditava-se que as crianças eram “o 

futuro da nação” e que se continuassem sendo educadas por pais que não possuíam 

bons costumes e valores, a criança poderia se tornar um risco à sociedade, 

adotando uma vida de práticas violentas e viciosas, cada vez mais distante do 

mundo do trabalho. Portanto, a sociedade civil, a igreja e o Estado acreditavam que 

retirá-los de suas famílias “desajustadas” era o ideal para o desenvolvimento do 

país, independentemente de quanto tempo estes ficariam institucionalizados e do 

tratamento recebido nos centros de acolhimento.  Nas palavras de Rizzini (2008, 

p.25):                

Por um lado, a criança simbolizava a esperança - o futuro da nação. Caso 
fosse devidamente educada ou, se necessário, retirada de seu meio (tido 
como enfermiço) e reeducada, ela se tornaria útil à sociedade. [...] Aqueles 
que não pudessem ser criados por suas famílias, tidas como incapazes ou 
indignas, seriam de responsabilidade do Estado (RIZZINI, 2008 p.25). 

 

Durante os séculos XIX e XX, as famílias empobrecidas que buscavam apoio 

junto ao Estado para que pudessem ter condições de criar seus filhos, recebiam 

como resposta o encaminhamento destes para instituições conhecidas como 

“orfanatos” ou “internato de menores” - denominações que se mantiveram até o fim 

da década de 1980 (RIZZINI, 2004 p. 14).  

No ano de 1927, foi criado o Código de Mello Mattos - chamado assim por 

conta do nome de seu autor, o jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos - 

também conhecido como Código de Menores, que estabeleceu as leis de proteção a 

este público classificando crianças e adolescentes como delinquentes e 

abandonados, além de utilizar-se de denominações como vadios e mendigos 

quando se referia aos pequenos (BAPTISTA, 2006 p. 29). A lei em questão foi criada 

após ser instaurado o primeiro Juízo de Menores do país, sendo esses dois aparatos 

norteadores da política de infância da época. Tinham como base a “vigilância, 

regulamentação e intervenção direta sobre esta parcela da população” (RIZZINI, 

2004 p.29), adotando um modelo policialesco e higienista de intervenção, chamando 

a atenção da mídia, principalmente no que diz respeito aos “menores abandonados 

e delinquentes” (RIZZINI, 2004 p. 29). Ainda sobre esse modelo de atenção à 

infância e adolescência, Perez & Passone (2010, p.655) apontam que: 

 

Se, por um lado, previa o acompanhamento da saúde das crianças e das 
nutrizes por meio da inspeção médica e da higiene, por outro, intervinha no 



17 

abandono físico e moral das crianças, retirando o pátrio poder dos pais; 
internando os abandonados socialmente e repreendendo e instituindo a 
liberdade vigiada aos jovens autores de infração penal (PEREZ; PASSONE, 
2010 p.655). 
 

 Apesar de suas contradições, “o Código avançou no que se refere à proteção 

e à assistência do ‘menor’” (SILVA, 2009, p.07). A lei em questão denunciou o 

sistema de “Roda dos Expostos”, sendo um importante avanço no que tange a 

atenção à infância e adolescência do período, uma vez que a medida contribuía para 

o aumento nos índices de mortalidade infantil. Outro ponto positivo desencadeado 

pela implementação da lei, foi a proibição do trabalho para menores de 12 anos de 

idade. Apesar da resistência dos donos das fábricas que utilizavam a mão-de-obra 

infantil em aceitar a medida, “o Juiz Mello Mattos manteve sua decisão e ordenou 

uma rigorosa fiscalização nas fábricas, com imposição de multas àquelas que 

contrariassem a Lei” (SILVA, 2009, p.08). 

 Durante os anos 1930 e 1940, em meio ao autoritarismo da era Getúlio 

Vargas, a atenção à infância e adolescência manteve seu caráter higienista e 

repressor, o qual “privilegiava o internamento dos menores como principal tática de 

contenção e atendimento à criança ou adolescente destituídos de status social.” 

(PEREZ; PASSONE, 2010 p. 656). Neste contexto, foi criado o Serviço de 

Assistência ao Menor – SAM, que seguia uma lógica semelhante a das 

penitenciárias para adultos, e, por ser subordinado ao Ministério da Justiça, 

explicitava a prioridade do Estado em combater a criminalidade (GANDINI, 2007. p. 

2).  

Seguindo a mesma lógica moralista, higienista e punitivista que acompanhou 

a atenção à infância desde os primórdios, o SAM “tinha como missão amparar, 

socialmente, os menores carentes, abandonados e infratores, centralizando a 

execução de uma política de atendimento, de caráter corretivo-repressivo 

assistencial em todo o território nacional.” (GANDINI, 2007. p.2). Como mostra Brito 

e Silva (2016, p.6), o Serviço de Assistência ao Menor, acabou tornando-se um 

sistema fracassado, tendo em vista as variadas críticas recebidas em relação ao 

tratamento dado às crianças e adolescentes “atendidas”, além da pressão para que 

o serviço fosse extinguido:  
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Após duas décadas de sua fundação, o SAM foi considerado uma fábrica de 
“delinquentes” por alguns juízes, sendo altamente criticado com um sistema 
desumano, ineficaz e perverso por permanecer com superlotação, falta de 
higiene e falta de cuidados. Contudo, o Supremo Tribunal Federal se 
pronunciou contra frente à situação de modo que nomeou em 1963 uma 
comissão para reformular o SAM, porém não funcionou, sendo então criada 
uma comissão para encaminhar à câmara um projeto que propunha a 
extinção do SAM e a criação de um novo órgão que possua autonomia 
(BRITO; SILVA, 2016 p.7). 

 

 

No ano de 1964, ano em que se instaurou a ditadura militar, foi criada a 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), com o intuito de ser uma 

política contrária à anterior - o Serviço de Assistência ao Menor -, focando “na 

rejeição aos ‘depósitos de menores’, nos quais se transformaram os internatos para 

crianças e adolescentes das camadas populares” (RIZZINI, 2004 p.35), além da 

“valorização da vida familiar e da ‘integração do menor na comunidade’” (RIZZINI, 

2004 p.36).  Tratava-se de um órgão normativo que tinha o intuito de instaurar a 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor, através de estudos e formulação de 

estratégias para lidar com as questões relacionadas às crianças e adolescentes, 

denominados “menores”, de modo a corrigir os erros da política que a antecedeu. No 

entanto, além das poucas especificações e detalhamento sobre como seria instituída 

a “integração do menor”, começaram a surgir críticas por parte da imprensa do 

período vigente, a qual denunciava o uso de castigos físicos e psicológicos nas 

instituições (BOEIRA et al., 2017,p. 461).  

No âmbito estadual, a Política Nacional de Bem-Estar do Menor se 

materializava nas Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEMs), que 

eram responsáveis pela atenção direta aos sujeitos em questão, executando as 

orientações advindas da FUNABEM. Após seu surgimento, algumas instituições já 

existentes com outras nomenclaturas foram incorporadas e renomeadas como 

FEBEM. 

 Em 1979, institui-se o Novo Código de Menores, com uma visão não muito 

diferente do Código de 1927, de acordo com Faleiros (1995, p. 81), conforme citado 

por Perez e Passone (2010, p. 662): 

 

Aprovou-se o Código de Menores de 1979, lei que se alinhava aos moldes 
do antigo Código de Menores da primeira República, consubstanciando a 
doutrina de situação irregular do menor, segundo a qual “os menores são 
sujeitos de direito quando se encontrarem em estado de patologia social, 
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definida legalmente [...], fazendo-se da vítima um réu e tornando a questão 
ainda mais jurídica e assistencial” (FALEIROS, 1995, p.81) 
 

A lei em questão não extinguiu a existência das FEBEMs que só tiveram seu 

fim em pauta, a partir das discussões em torno da criação do ECA. O documentário 

de Rita Moreira, intitulado “FEBEM: O começo do fim”2, lançado em 1990 explicitou o 

modo como viviam as crianças e adolescentes internos da FEBEM, sendo que a 

superlotação e as condições precárias eram características evidentes. Diversas 

crianças e jovens reclusos que foram entrevistados para o documentário, se 

queixaram dos maus tratos, que era uma prática comum realizada pelos funcionários 

da instituição. 

Diversos eram os motivos pelos quais as crianças e jovens acabavam sendo 

reclusas no local, e independente desses motivos - seja por ato infracional ou por 

necessidade de acolhimento - crianças e jovens eram inseridos no mesmo ambiente. 

Alguns desses motivos se expressam no documentário de Moreira (1990) através 

das falas de alguns dos entrevistados em questão, sendo que um deles alegou que 

estava ali devido ao fato de que sua mãe possuía dois empregos, o que a impedia 

de cuidar dele, o que o fez passar a praticar furtos; outro contou que seu pai possuía 

questões de dependência psicoativa e que isso o fez assassinar sua mãe e por esse 

motivo ele acabou indo parar no local; outro entrevistado disse que se perdeu de seu 

pai numa rodoviária e então a polícia o levou para a instituição. Algumas das falas 

foram feitas por crianças muito pequenas, o que mostrou outra realidade da 

instituição, que era a internação de sujeitos com menos de doze anos, tendo eles 

cometido algum ato infracional ou não. Quanto ao tempo de permanência no local, a 

então secretária do menor Alda Marco Antonio, refere no vídeo que o local foi 

construído para que as crianças passassem no máximo dez dias, entretanto, durante 

muitos anos abrigou crianças por volta de seis a sete meses, chegando em alguns 

casos até dois anos, além de relatar que ao invés de 500 crianças - que era a 

quantidade que a instituição deveria suportar - o local chegou a abrigar cerca de 

1700 crianças.  

 Durante o período de redemocratização, nos anos 1980, diversos grupos da 

sociedade passam a se organizar pela garantia de direitos, culminando 

 
2 FEBEM: O COMEÇO DO FIM. Direção: Rita Moreira. Brasil: Rita Moreira Produções, 1990. Youtube 
(36 min). 
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principalmente na Constituição Federal de 1988 a qual desencadeou, dentre outras 

leis, no Estatuto da Criança e do Adolescente em julho de 1990 Lei 8.069, que 

“substituiu a repressiva doutrina do Código de Menores de 1979, e instaurou novas 

referências políticas, jurídicas e sociais.” (PEREZ; PASSONE, 2010 p.666). 

Muitas foram as mobilizações em prol da defesa dos direitos da criança e do 

adolescente as quais resultaram no ECA, sendo alguns deles: o Movimento Nacional 

de Meninas e Meninos de Rua (MNMMR), criado em 1985, que, segundo Vallauri 

(2006), conforme citado por ALMEIDA et al. (2019, p. 117), “proporcionou a 

participação ativa dos meninos e meninas de rua no âmbito da política, 

possibilitando que se expressassem e garantissem seus direitos como cidadãos”; a 

Pastoral da Criança, movimento organizado por componentes da igreja católica entre 

a década de 1970 e 1980, com o intuito de denunciar a questão das crianças em 

situação de rua (FILHO, 2013, p. 14), contribuindo também para o combate à 

mortalidade infantil e para a formulação, juntamente com o poder público, de 

políticas de atendimento às necessidades de comunidades em situação de 

vulnerabilidade social (CUNICO, 2017, p. 24149) entre outras ações. 

Um grande marco que impulsionou as mobilizações em torno dos direitos das 

crianças e adolescentes foi a implementação do artigo 227 na Constituição Federal 

de 1988, que trata do dever do Estado, da sociedade e da família de assegurar às 

crianças e aos adolescentes 

 

O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(BRASIL, 1988). 
 

 O artigo em questão também dispõe sobre o dever do Estado em promover 

programas de assistência à saúde da criança, do adolescente e do jovem, colocando 

também em pauta a criação de programas de atendimento às crianças e 

adolescentes portadores de deficiência, entre outras providências. 

 Outro fator de extrema importância na história que precede o ECA foi a 

convenção sobre os direitos da criança e do adolescente, promovida pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989 e aprovada 
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por 196 países, tornando-se o instrumento de direitos humanos mais ratificado da 

história do mundo. Como indica Rosemberg e Mariano (2010, p. 699), 

 

A Convenção de 1989, em relação às declarações internacionais anteriores, 
inovou não só por sua extensão, mas porque reconhece à criança (até os 18 
anos) todos os direitos e todas as liberdades inscritas na Declaração dos 
Direitos Humanos. Ou seja, pela primeira vez, outorgaram-se a crianças e 
adolescentes direitos de liberdade, até então reservados aos adultos. 
(ROSEMBERG; MARIANO 2010, p. 699) 

 

 As lutas ao redor do ECA emergiram num contexto de resistência à ditadura 

militar, que, conforme já citado, foi um período de grande repressão às crianças e 

adolescentes, principalmente através da FUNABEM e FEBEM. Neste período muitos 

movimentos surgiram na luta por direitos humanos, e dentro da categoria de 

crianças e adolescentes não foi diferente.  

No âmbito do acolhimento às crianças e aos adolescentes, o surgimento do 

ECA reorganizou os serviços de atenção a essa medida, colocando este público 

como um dos focos da garantia de direitos, tendo substituída a Doutrina da Situação 

Irregular3 pela Doutrina da Proteção Integral que considera que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos. O ECA desde o seu surgimento até os dias 

atuais segue passando por alterações permanentemente, inclusive no campo do 

direito à convivência familiar e comunitária. No ano de 2009 foi instaurada a Lei 

12.010, tendo como uma de suas finalidades realizar alterações no ECA no campo 

da adoção, acrescentando pontos relevantes como o artigo 28, 4º parágrafo, o qual 

dispõe que os irmãos a serem colocados em adoção devem ser adotados 

conjuntamente, a não ser que haja comprovação de risco de abuso entre estes ou 

outra situação a qual exista necessidade da separação dos mesmos. O parágrafo 

que antecede o citado trata da questão de adotandos maiores de 12 anos de idade, 

enfatizando que, para a adoção dos mesmos, se faz necessário seu consentimento 

que deverá ser colhido em audiência. A lei também aponta que a adoção é uma 

medida excepcional e irrevogável, além de alterar a idade mínima para adotar, de 21 

anos de idade para 18. 

 
3Comumente utilizada antes da criação do ECA, a Doutrina da Situação irregular era uma forma de 
legitimar a falta de proteção à criança e ao adolescente, de modo a afastá-los do convívio da 
sociedade, tendo seus direitos violados como forma de puni-los pela sua conduta. (HOLANDA, 2012) 
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 No que tange às mudanças na área do Acolhimento Institucional (AI)4 e 

acolhimento familiar,5 foram definidos pela Lei 12.010/2009, o tempo de reavaliação 

da situação de cada criança e adolescente, sendo este tempo de seis meses e o 

tempo de permanência no acolhimento, de dois anos, a não ser que seja 

comprovada pelo judiciário a necessidade de prolongamento da medida. Foi um 

importante avanço para a medida de AI, pois com esse aparato legal a 

provisoriedade passa a ser uma direção para execução da medida de proteção, com 

maior visibilidade e, consequentemente, maior possibilidade de ser garantida.  

Ainda em 2009 foi incluído no ECA (artigo 25) o conceito de família extensa 

ou ampliada, que é “aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 

unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade” (BRASIL, 2009). 

Em 2014 novas alterações foram efetuadas no ECA através da Lei 12.962, no 

artigo 19, por exemplo, foi acrescentado um parágrafo que trata da garantia do 

direito à convivência de crianças e adolescentes com pais privados de liberdade, 

sendo que as visitas devem ser viabilizadas pelo(s) responsável(is) vigente(s), 

inclusive no caso de acolhimento institucional. Neste mesmo ano, dois meses antes 

da criação da lei supracitada, foi instaurada a Lei 12.955/2014 para acrescentar ao 

ECA que crianças e adolescentes portadoras de algum tipo de deficiência ou doença 

crônica devem ter prioridade nos processos de adoção. 

Passados três anos dessas mudanças, uma nova lei é criada para trazer mais 

reajustes ao Estatuto no que diz respeito à adoção e ao acolhimento institucional, a 

Lei 13.509, de 2017 que reduziu o tempo de reavaliação da situação dos acolhidos 

institucionalmente de seis meses para três e da permanência máxima no 

acolhimento de dois anos para 18 meses, sendo que nesta última situação o tempo 

pode se estender, se comprovada pelo judiciário a necessidade de fazê-lo. Se por 

um lado essas mudanças apresentam benefícios tratando-se da provisoriedade da 

 
4Consiste em acolher e garantir proteção integral à criança e adolescente em situação de risco 
pessoal e social e de abandono, em instituições fiscalizadas pelas Varas da Infância e Juventude. 
Antigamente eram comumente chamadas de "abrigos" ou "orfanatos". Essa é uma medida 
excepcional e provisória, prevista pelo ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto se 
verifica uma melhor maneira de retorno à família de origem ou a colocação em uma família substituta” 
(SÃO PAULO, 2021).  
5Trata-se de “um programa, em que famílias pré-selecionadas, cadastradas e treinadas recebem 
crianças e adolescentes que seriam encaminhadas para abrigos e cuidam delas temporariamente. O 
acolhimento familiar, que é preferível ao acolhimento institucional segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, permite que a criança tenha proteção e cuidados individuais” (SÃO PAULO, 2021). 
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medida de AI, por outro resulta no incentivo da colocação das crianças ou 

adolescentes em família substituta, em detrimento do fortalecimento de vínculos 

entre os acolhidos e suas famílias de origem. Quanto a esses processos de criação 

de leis para agilizar a questão da criança ou adolescente acolhido, NAKAMURA 

(2019, p.187) discorre que 
 

Sob a promessa salvacionista de reduzir o número de crianças e 
adolescentes acolhidos institucionalmente, a proposta apresentada revisa o 
conceito de “família extensa”, autoriza ajustes particulares entre famílias 
biológicas e adotivas, reduz prazos e exclui garantias, tudo em favor de uma 
retirada mais célere da criança de seus entes biológicos. (NAKAMURA, 
2019 p. 187). 
 

Outra importante modificação realizada por essa lei foi a inclusão de artigos 

que tratem da questão das gestantes ou mães que desejam entregar seus bebês 

para adoção, regulamentando a situação das mesmas e viabilizando que façam isso 

sob sigilo. 

Muitas foram as mudanças ao longo dos anos nas políticas públicas voltadas 

para crianças e adolescentes, nas mais variadas conjunturas políticas e formas de 

gestão pública, comumente direcionadas pelos interesses do Estado e do capital. As 

leis criadas para este público contribuem com a manutenção do modelo de 

sociedade no qual estamos inseridos, atendendo a uma parcela da sociedade que 

não é a que mais delas necessitam; são leis criadas com o intuito de beneficiar as 

classes dominantes, em detrimento das classes empobrecidas que perdem seus 

filhos por conta de sua condição socioeconômica. 
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CAPÍTULO II - ASPECTOS DETERMINANTES DA PROVISORIEDADE E DA NÃO-

PROVISORIEDADE DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

  

A delimitação do tempo de permanência de crianças e adolescentes em 

medida de acolhimento institucional é um marco de extrema importância na história 

das medidas de proteção, uma vez que sem esses aparatos legais, em tempos 

passados, muito maior do que hoje eram os números de crianças e adolescentes 

esquecidos nas instituições, sem terem sua situação avaliada judicialmente para que 

pudessem retornar para suas famílias ou serem inseridas em famílias substitutas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, recentemente alterado por novas 

disposições sobre a adoção tratadas na Lei 13.509, de 22 de novembro de 2017 

passou a estipular que a situação dos acolhidos institucionalmente deveria ser 

reavaliada a cada três meses e que o tempo de acolhimento não deveria exceder 18 

meses, a não ser que fosse comprovada a necessidade de prorrogação do 

acolhimento, fundamentada pela autoridade judiciária. No entanto, apesar da 

importância de se estabelecer prazos legalmente, a provisoriedade da medida de 

acolhimento não pode ser reduzida a objetividade dos prazos estipulados; é preciso 

reconhecer e identificar a complexidade de cada caso para assim definir o conjunto 

de intervenções adequadas, por isso a importância de instrumentos como o Plano 

Individual de Atendimento e o trabalho da equipe técnica com famílias. 

Para maior compreensão acerca da materialidade da provisoriedade da 

medida de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, foram 

entrevistadas(os) quatro Assistentes Sociais ex alunas(os) do Programa de Pós 

Graduação em Serviço Social e Política Social da UNIFESP, que atuam no Tribunal 

de Justiça e que possuem ou já possuíram vivências na área de AI, cujos nomes 

foram alterados nesta pesquisa com o intuito de preservar o sigilo da identidade de 

cada um, sendo que os nomes escolhidos para representar os entrevistados são: 

Lívia, Marcos, Arthur e Gisele.  

As entrevistas foram realizadas virtualmente, através da plataforma Google 

Meet, devido ao contexto de pandemia de COVID-19 em que estamos inseridos. 

Foram escolhidos os sujeitos em questão, a partir da compreensão de que suas 

respectivas trajetórias relacionadas ao Acolhimento Institucional podem contribuir 

para conhecer com mais profundidade as especificidades das situações de crianças 
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e adolescentes acolhidos, em relação à provisoriedade dessa medida. As entrevistas 

foram realizadas a partir de roteiro com perguntas semiestruturadas e sem 

delimitação de tempo máximo de duração, para que as(os) participantes pudessem 

elaborar e apresentar suas reflexões no tempo que precisassem.  

A partir das entrevistas, muitas foram as reflexões desenvolvidas tratando-se 

da medida de Acolhimento Institucional e de seu caráter provisório, inclusive na 

compreensão de como essa provisoriedade funciona, conforme mostra a fala dos 

participantes Lívia, Marcos e Arthur. 

 

Então, o que que eu acho da provisoriedade? Eu acho que é um marco 
histórico muito importante, porém, como é muito recente, a gente ainda não 
tá preparado ainda pra poder levar tão... Para poder cumprir com tanta 
seriedade isso. E eu não acredito que a legislação, quando fala que a 
criança... Que é preciso revisar o processo a cada seis meses e a criança 
tem que ficar até dois anos num serviço de acolhimento, eu não acho que a 
sociedade está preparada para isso. Então, não acho que a legislação, que 
a lei dê conta de estipular algo que historicamente não era cumprido. Então 
assim, não é porque está na lei que a gente consegue. (Lívia, 2020). 

 

 
Essa provisoriedade que é determinada pelo ECA, a provisoriedade, a 
excepcionalidade, isso... Eu creio que não... É algo que não está muito 
presente nessas instituições, e aí, porque também... Existem... Depende 
muito de... Do perfil do adolescente que está acolhido, depende muito da 
família desse adolescente que está acolhido. Então tem alguns fatores que 
fazem com que essa provisoriedade não exista. (Marcos, 2020). 

 

Essa questão da provisoriedade, ela... eu acho que ela acontece mais ou 
menos. Eu acho que no passado, ela era muito mais contundente, assim, no 
sentido de as crianças serem colocadas no abrigo, que antes chamava 
abrigo, né? E seriam esquecidas lá... Essa provisoriedade ia ficando de 
lado. Eu... Pelo menos na minha realidade, o que eu vejo que essa 
provisoriedade, ela é uma provisoriedade de médio prazo, vamos dizer 
assim, não é uma coisa de dias, né? Mas muitos casos a gente em meses 
consegue estar resolvendo. Não é uma coisa assim tão difícil. O que... Eu 
acho que o que pega, volto a dizer, o que pega, é a falta das políticas 
públicas pra estar auxiliando isso. (Arthur, 2020) 

 

É importante ressaltar que os argumentos trazidos pelas (os) participantes 

partem de suas próprias vivências, o que não necessariamente retrata a realidade 

como um todo. A visão que cada entrevistado passa nos trechos em questão, 

destaca a partir de suas vivências, que a provisoriedade do acolhimento funciona de 

forma relativa, uma vez que depende de diversos fatores para ser colocada em 
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prática. Arthur, por exemplo, refere a partir de suas experiências em determinada 

comarca, que essa provisoriedade funciona a médio prazo e que é até possível de 

viabilizá-la, porém “o que pega, é a falta das políticas públicas pra estar auxiliando 

isso” (Arthur, 2020). Na fala de Marcos, identifica-se que dentre outros fatores, a 

garantia dessa provisoriedade vai depender também do perfil do acolhido e da 

família desse acolhido, no sentido de que os mesmos se encaixam em grupos que 

mais têm seus direitos negados, como justifica adiante, ao longo da entrevista: “são 

filhos das mulheres trabalhadoras, né? Pobres, em sua maioria, negras, das 

periferias, que acabam tendo seus filhos tomados, literalmente, pelo Estado [...]”. A 

provisoriedade da medida de Acolhimento Institucional nesse caso, significa a 

retirada da criança e adolescente da família de origem, por meio da extinção do 

poder familiar e da colocação em família substituta.  

Como enfatizado, há diversos limites que existem para que a provisoriedade 

consiga se estabelecer de fato, inclusive por conta de seu recente surgimento na 

história do AI, como já indicado na fala de Lívia, somando-se a isso a ausência e a 

precarização das políticas públicas que atendam os acolhidos e suas respectivas 

famílias.  

 

2.1 Acolhimento Institucional E O Contexto De Precarização Das Políticas 

Sociais.  

 A medida de Acolhimento Institucional, segundo o ECA, deve ser aplicada de 

forma provisória e excepcional, ou seja, deve ser uma medida acionada como último 

recurso (já tendo sido esgotadas as medidas anteriores elencadas no ECA) e 

precisa assegurar que a permanência na instituição de acolhimento se dê pelo 

tempo estritamente necessário (observando as recomendações e prazos previstas 

no ECA). Ela é a sétima medida de proteção dentre as nove previstas no ECA, e 

deve ser utilizada no caso de impossibilidade de aplicação das outras medidas 

anteriores a esta, sendo elas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - 
matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
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fundamental; IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários 
de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; V - 
requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos [...] 
(BRASIL, 1990). 

 

Tendo por base esse princípio da excepcionalidade, a intenção normativa é de 

que a medida de Acolhimento Institucional seja evitada sempre que possível, pois a 

mesma nem sempre se mostra como resposta efetiva para a situação de crianças, 

adolescentes e suas famílias e, por vezes, consiste em um processo desencadeador 

de violação do direito de convivência familiar. Quanto a essa característica provisória 

e excepcional da medida de Acolhimento Institucional, BERNARDI (2020, p. 124) 

afirma que 

Entre as medidas de proteção à infância e juventude, destaca-se o 
acolhimento (institucional ou familiar) que, pressupõe o afastamento da 
criança ou do adolescente de sua família de origem e de sua comunidade 
de pertencimento, provisoriamente, até que seja possível seu retorno 
protegido à família. Por sua natureza excepcional e transitória, a medida é 
aplicada em situações nas quais a permanência da criança ou adolescente 
na família é percebida como uma condição de risco a sua integridade física 
e psíquica, exigindo ações protetivas e reparadoras, capazes de interromper 
o ciclo de violações (BERNARDI, 2020 p.124). 

Em contrapartida, a medida de Acolhimento Institucional muitas vezes acaba 

por ser a primeira opção a ser definida, como Arthur destaca: “Se pensasse de uma 

outra forma teria uma solução que não precisaria do acolhimento... Mas às vezes no 

calor da necessidade de resolver o problema, acaba se utilizando desse recurso, 

né? Que deveria ser o último.” (Arthur, 2020), sem muitas tentativas, o Acolhimento 

Institucional acaba sendo aplicado de maneira indevida, podendo afetar 

negativamente crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. Nas palavras de 

CUNEO (2009, p.422) 

 

A aplicação indiscriminada da medida de abrigamento6 por parte das 
autoridades competentes, Conselhos Tutelares e Poder Judiciário, muitas 
vezes com o aval condescendente do Ministério Público, antes de analisada 
a pertinência das outras medidas protetivas elencadas no art. 101, do ECA, 
findam por violar o direito fundamental à convivência familiar. De acordo 

 
6 No ano em que o artigo foi escrito, termo “abrigamento” ainda era comumente utilizado até 
posteriormente ser substituído pelo termo “Acolhimento Institucional''. 
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com o Estatuto, o afastamento do convívio com o grupo familiar de origem, 
quer na modalidade de abrigo em entidade, quer na de colocação em 
família substituta, somente deve ser aplicada como última ratio. (CUNEO, 
2009 p. 422) 
 

Posterior à medida de AI, há outras alternativas de proteção que podem ser 

aplicadas de acordo com a complexidade de cada caso: VIII - inclusão em programa 

de acolhimento familiar; IX - colocação em família substituta (BRASIL, 1990).  

A relevância de viabilizar a provisoriedade do acolhimento institucional se dá 

em não prejudicar o desenvolvimento biopsicosocial da criança e do adolescente, 

pois, conforme apontam estudos, é de suma importância que as mesmas possam 

crescer em um ambiente com menor grau de rigidez, tendo garantido seu direito à 

convivência familiar e comunitária, além de ter suas particularidades reconhecidas e 

desenvolvidas. Conforme mostra Cuneo (2009, p.416), ao apontar em seu artigo, 

que trata sobre as consequências negativas que o prolongamento da medida pode 

acarretar: 

 

A institucionalização prolongada impede a ocorrência de condições 
favoráveis ao sadio desenvolvimento da criança por conta da submissão a 
rotinas rígidas, do convívio restrito às mesmas pessoas, da precariedade de 
atenção individualizada e da falta de vida em família sem a oportunidade de 
trocas afetivas emocionalmente significativas, dentre outros fatores. 
(CUNEO, 2009, p. 416) 
 

Para que essa medida seja efetivada de forma provisória e excepcional, há 

uma série de questões que necessitam ser asseguradas, sendo uma delas a 

viabilização de políticas públicas às famílias das crianças e adolescentes acolhidos. 

Todos os participantes entrevistados destacaram esse fator como o ponto-chave da 

questão da garantia da provisoriedade do Acolhimento Institucional, podendo ser 

identificado facilmente nas falas de Arthur, Gisele e Lívia: 

Então, eu penso que as políticas públicas, elas precisam estar adequadas, 
se adequar às necessidades daquelas famílias, entendendo caso a caso, 
não é você falar de uma coisa padronizada. Muitas situações são 
diferenciadas, então esta família o problema é habitação, esta aqui é 
trabalho, esta aqui é móvel, mobília, né? Então, existem necessidades 
específicas, assim, pra poder definir uma provisoriedade de uma criança ou 
adolescente voltar pra casa. (Arthur, 2020) 

 

Então eu avalio dessa forma, numa realidade como essa que a gente vive 
aqui, complexa, com muitos elementos que vão compondo essa estrutura 
de sociedade desigual, com dificuldade de acesso a direitos, a trabalho e 
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renda, a medida de acolhimento que deveria ser uma medida excepcional, 
passa a ser algo corriqueiro, algo que se aciona enquanto a gente deveria, 
em tese, ter um investimento maior em suporte pras famílias, pra que essas 
famílias pudessem continuar cuidando de seus filhos, garantindo aí direito a 
essa convivência familiar e comunitária. Mas não é o que a gente observa 
aqui, e as vezes... Essa configuração de sociedade e essa banalização de 
uma medida que deveria ser excepcional, isso tá intimamente relacionado 
também com o tempo de permanência que essas crianças e adolescentes 
permanecem acolhidos, porque a medida de... a medida protetiva de 
acolhimento institucional, pra ela ser breve, ela precisa encontrar aí uma 
realidade minimamente estruturada, em termos de serviços e políticas 
públicas que apareçam como suporte pra essas famílias, pra que essas 
famílias consigam se reorganizar aí e tenham essa condição de retomar a 
convivência no cotidiano com seus filhos e não é o que a gente observa. 
(Gisele, 2020) 

 

Então, as políticas sociais, elas nunca vão dar conta de trabalhar os 
problemas de raiz mesmo, que levam as crianças pra essa condição de 
acolhimento. Então, as famílias ficam totalmente desprotegidas e com mais 
dificuldades de receber essas crianças novamente [...] (Lívia, 2020). 

 

 A falta de recursos por parte das famílias, além de ser o principal motivador 

da retirada das crianças e adolescentes de seus responsáveis, é também um dos 

principais obstáculos para a saída das instituições de acolhimento. Há uma grande 

contradição nessa realidade, que é o fato de que, segundo o ECA, “A falta ou a 

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

suspensão do poder familiar” (BRASIL, 1990). A prática de retirar os filhos das 

famílias mais empobrecidas de seus braços, por conta de sua condição de vida, é 

antiga e se perpetua como uma das diversas manifestações do sistema capitalista. 

Sem o acesso aos direitos como trabalho, renda, moradia, entre outros, as chances 

dessas famílias conseguirem seus filhos de volta são remotas ou até nulas. Como 

mostra a fala de Gisele, 

Eu acho que isso tá ligado, extremamente ligado à forma como a nossa 
sociedade tá estruturada, em termos aí, vamos dizer assim, de formação 
sociohistórica, política, a questão de estruturação mesmo, de um modelo de 
sociedade, em que é... em que a desigualdade é um motor aí dessa... 
Dessa sociedade... e a forma como estão estruturadas as políticas públicas 
na sociedade em que a gente vive, e isso é cada vez mais acirrado e 
acentuado, políticas precarizadas, focalizadas, fragmentadas, onde uma 
coisa não conversa com a outra... Onde o acesso ao trabalho, à renda, a 
condições dignas de vida e de direitos básicos, como a gente já falou aqui, 
habitação, saúde, educação... isso é cada vez mais negado à população 
(Gisele, 2020).  

 



30 

 Há muito tempo, na visão do Estado, o caminho mais fácil de “solucionar” o 

problema é retirando a criança ou o adolescente de sua família de origem, 

transferindo a responsabilidade da educação e os cuidados a serem dados aos 

mesmos, incluindo-os em Acolhimento Institucional para que possivelmente possam 

ser colocados em família substituta ou permanecerem ali mesmo, na instituição, até 

completarem a maioridade, ao invés de dar suporte para que a família de origem 

possa ter de volta seu filho ou filha. Rizzini (2004) indica que no Brasil desde os 

primórdios existiu uma cultura de institucionalizar crianças, tendo como foco essa 

transferência da educação da criança para terceiros, sendo que essa prática 

transpassa tanto o Estado quanto grupos da sociedade civil. (RIZZINI, 2004).  

Ao traçar uma linha do tempo sobre a história da institucionalização de 

crianças e adolescentes no Brasil, RIZZINI (2004) aponta que durante toda a 

trajetória de construção da assistência à infância no país, sempre foi atribuída às 

famílias dos infantes os mais variados aspectos negativos, sendo que “a idéia de 

proteção à infância era antes de tudo proteção contra a família.” (RIZZINI, 2004 p. 

39). Nesse sentido, a autora também destaca que 

 

A legislação menorista confirmava e reforçava a concepção da incapacidade 
das famílias pobres em educar os filhos. O novo Código de Menores, 
instaurado em 1979, criou a categoria de “menor em situação irregular”, 
que, não muito diferente da concepção vigente no antigo Código de 1927, 
expunha as famílias populares à intervenção do Estado, por sua condição 
de pobreza (RIZZINI, 2004 p.41). 
 

 

Quanto a esse ponto, os apontamentos a seguir confirmam a realidade dessa 

intervenção do Estado para com as famílias pobres, desde tempos longínquos até os 

dias de hoje 

O Estado via a criança de uma determinada forma e aplicava essa medida 
como forma de retirar mesmo essas crianças da rua e indicar pra sociedade 
que estava supostamente cuidando dessas crianças e que por outro lado, 
dava a impressão que tava cumprindo um papel social, pra menor impactar 
as desigualdades (Lívia, 2020). 

 

A família não está dando conta, então o Estado vai lá, retira a criança, 
institucionaliza. O vínculo que estava fragilizado, o Estado rompe, 
institucionaliza, não dá condições para essa família, em contrapartida, não 
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oferece políticas sociais que deem conta de proteger essa família (Lívia, 
2020). 

 

 Ao longo dos anos, o movimento pela desburocratização dos processos de 

adoção foi crescendo e ganhando força, sob a premissa de que a agilização desses 

processos seria feita pensando no melhor para a criança, desconsiderando que 

podem haver outras possibilidades mais viáveis, como permanecer na família de 

origem. Atualmente, existem diversas ONGs (Organização Não Governamental) e 

grupos da sociedade civil que, juntamente com o poder público, se mobilizam em 

prol de agilizar os processos de adoção, na tentativa de aproximar famílias 

adotantes aos que estão aptos para serem adotados, inclusive utilizando uma 

metodologia que esses coletivos denominam como “busca-ativa”. Segundo 

fragmentos retirados do site do Instituto Geração Amanhã (2020),  

 

O programa de busca ativa da ANGAAD7 divulga entre todos os Grupos de 
Apoio afiliados o perfil de crianças e adolescentes que, mesmo habilitados e 
inseridos no Sistema Nacional de Adoção, ainda não encontraram famílias. 
O programa conta com autorização judicial para divulgar os perfis e tem 
circulação restrita entre os Grupos de Apoio, para garantir a seriedade e 
sigilo das informações. (GERAÇÂO AMANHÃ, 2020) 

 

 No site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, 

encontra-se uma página direcionada à exposição desse perfil de crianças e 

adolescentes supracitado, onde há uma lista de adolescentes cadastrados para a 

adoção, constando: o primeiro nome do adolescente, as iniciais de seu(s) 

sobrenome(s), sua idade, raça, sexo, condições de saúde, a comarca em que está 

localizado e ao final de cada perfil, uma aba escrito “Tenho Interesse”, que, quando 

clicado surge uma tela para que o “interessado” em adotar aquela(e) adolescente 

coloque seus dados para que assim o poder judiciário possa entrar em contato com 

o mesmo. O processo é muito semelhante aos sites e aplicativos de vendas de 

produtos, onde inicialmente o consumidor analisa a descrição da mercadoria para 

identificar se preenche os requisitos que ele procura, para que posteriormente a 

opção de comprar seja pressionada e ele finalize o pedido. Como descrito por 

Nakamura (2019, p. 183) 

 
7 ANGAAD: Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. 

https://www.angaad.org.br/portal/
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É nesse contexto que alguns órgãos do Poder Judiciário brasileiro têm 
admitido formas atípicas para se buscar adotantes de crianças e 
adolescentes fora do perfil majoritariamente desejado, divulgando a 
disponibilidade desses jovens com fotos, vídeos e dados pessoais (como 
traços de personalidade, interesses, características comportamentais etc.) 
por redes sociais da internet, grupos de e-mail, grupos em aplicativos de 
comunicação, sítios eletrônicos (de órgãos públicos e privados), exposição 
em estádios de futebol e em shopping centers etc. Tais práticas costumam 
ser nomeadas de “busca ativa” ou de “campanhas de estímulo à adoção 
tardia” (NAKAMURA, 2019 p. 183). 

 

 Esses métodos de busca incessante por pessoas que queiram adotar, 

independentemente das motivações e intenções de quem os promove, 

possivelmente acaba sendo mais uma forma dos variados tipos de violação que 

jovens e crianças dentro desse contexto vivem, haja vista que possuem sua imagem 

e dados expostos dessa maneira. Ainda sobre o assunto, NAKAMURA (2019, p.193) 

ressalta que 

 

Programas de divulgação maciça e irrestrita da imagem e da disponibilidade 
à adoção de crianças e adolescentes por parte do Poder Judiciário (com o 
apoio de segmentos da sociedade civil) revisitam a lógica menorista de 
apresentar a infância enquanto objeto da ação e do interesse dos adultos. 
Esse tipo de chamamento à adoção inevitavelmente afirma os jovens como 
partícipes da condição de privação afetiva e, desse lugar, os adotantes são 
suscitados a um apelo emocional muito próximo à caridade que, por 
séculos, orientou as adoções no Brasil (NAKAMURA, 2019 p.193). 

 

 Contemplando os argumentos já tratados acerca dessa realidade, a 

entrevistada Lívia aponta sobre a necessidade de refletir e estar atento às ações 

desses movimentos que ocorrem em torno dos processos de adoção: 

 

A gente tem que tomar um pouco de cuidado só, e entender o que está 
levando essas pessoas a mobilizarem o Estado para poder tentar agilizar 
esses processos, porque muitas vezes a agilidade dos processos é uma 
violência para as crianças, porque é uma forma de você romper qualquer 
tipo de perspectiva, de proteção às famílias e um retorno dessas crianças 
para sua família de origem (Lívia, 2020). 

 

 Finalizando a discussão acerca da celeridade nos processos de adoção, se 

faz importante ressaltar o Projeto de Lei 4414/2020 proposto pelo senador Fernando 

Bezerra Coelho recentemente, que tem como intuito  
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Determinar o encaminhamento de crianças e adolescentes órfãos ou 
abandonados em razão de pandemia ou calamidade pública à Justiça da 
Infância e da Juventude, para acolhimento institucional ou familiar, bem 
como o seu cadastro para adoção e a destituição dos seus genitores do 
poder familiar, caso estes não sejam localizados (BRASIL, 2020). 

 

 Primeiramente, é importante indagar os termos utilizados pelo propositor do 

PL, como “adolescentes órfãos” ou “abandonados”, tendo em vista que essas 

expressões eram comumente utilizadas de forma pejorativa anteriormente à 

promulgação do ECA, quando ao invés da visão de crianças e adolescentes 

enquanto sujeito de direitos e da doutrina da proteção integral, as práticas 

relacionadas a esses grupos eram voltadas à doutrina do menor em situação 

irregular, por isso utilizava-se termos que subalternizavam a infância e a juventude. 

Quanto à proposta realizada, sob a justificativa de proteger as crianças e 

adolescentes da pandemia de Covid-19, além de contraditória pode ser 

extremamente nociva aos envolvidos, como enfatiza o manifesto contrário à medida 

realizado pelo Instituto Ethos,  

 

E é sob a sombra desse passado8 que ainda permanece o mesmo jugo 
opressor de outrora, disfarçando interesses adultos sob um pretenso verniz 
de atendimento ao superior interesse da criança, transformando a diferença 
em desigualdade, que vemos consternados a maior crise sanitária dos 
últimos 100 anos servir de contexto justificador para se promover rupturas 
de vínculos familiares e adoções. (INSTITUTO ETHOS, 2021). 

 

Segundo o ECA, a adoção deve ocorrer a partir da destituição do poder 

familiar, ou seja, quando é identificada a impossibilidade de reinserção da criança ou 

adolescente em sua família de origem, o Ministério Público entra com uma ação para 

extinguir o poder familiar e transfere a guarda da criança ou adolescente 

provisoriamente para “quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que 

desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional” (BRASIL, 1990), como 

aponta o artigo 19-A, parágrafo 4 da Lei 8.069. Após o processo de extinção do 

poder familiar, dentre outros procedimentos, a criança ou adolescente é inserido no 

cadastro de adoção, onde ela estará apta para ser adotada, sendo que, segundo o 

artigo 28 parágrafo 2º do ECA, se o adotando possuir idade igual à 12 anos, “será 

 
8 Nesse caso, o(a) autor(a) refere-se ao passado provido de uma legislação menorista, a qual 
“criminalizava e patologizava a pobreza” (ETHOS, 2021). 
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necessário seu consentimento, colhido em audiência” (BRASIL, 1990). O fato dessa 

obrigatoriedade não ser garantida aos menores de 12 anos pode ser prejudicial a 

estes, haja vista que os mesmos também possuem vontades e necessidades 

próprias, principalmente tratando-se de algo que resultará em grande mudança em 

sua vida.  

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente o número de 

crianças inseridas no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) é de 8.676, enquanto que 

o de pessoas ou casais cadastrados para adotarem é de 46.393. Como explicar 

esses números? Se há mais de 46 mil pessoas/casais interessados/as em adotar e 

se há cerca de oito mil crianças em condições de serem adotadas, porque essa lista 

de quem espera ser adotado/a não zera? Analisando relatórios gerados no site do 

Conselho Nacional de Justiça, identifica-se que possivelmente os dados não batem 

devido às exigências que os pretendentes à adoção possuem em relação aos 

adotandos. Um exemplo disso, é que desses 46.393 pretendentes, 26.650 aceitam 

adotar crianças negras, enquanto que 42.970 aceitam crianças brancas. Tratando-se 

da faixa etária dos adotandos, gradualmente os indicadores percentuais são 

reduzidos conforme a idade vai aumentando, como apresentado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Total de pretendentes que desejam adotar crianças e adolescentes pela faixa etária 

 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 2021. 
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De acordo com a experiência de Marcos, em relação ao perfil comumente 

escolhido pelos adotantes, “as pessoas só querem adotar crianças brancas, 

pequenas, de preferência bebês” (Marcos, 2020), o que dá ênfase aos dados 

destacados na tabela acima. 

 Na tentativa de garantir que crianças e adolescentes não passem grande 

parte de suas vidas institucionalizadas, o Estado juntamente com determinada 

parcela da sociedade, intervém na vida desses acolhidos de maneira contrária ao 

que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual enfatiza a importância 

de priorizar a permanência da criança ou adolescente em sua família de origem, em 

detrimento de outras medidas - salvo se houver riscos à essa criança ou adolescente 

dentro de sua própria família. A provisoriedade da medida de Acolhimento 

Institucional não pode ser garantida a qualquer custo: é necessário planejamento, 

trabalho com as famílias, a busca por alternativas a partir do Estatuto e dos demais 

instrumentos e parâmetros disponíveis aos profissionais que lidam com as situações 

relacionadas ao Acolhimento Institucional, dentre outros elementos.  

2.2. Perfil Das Famílias De Crianças Acolhidas Institucionalmente 

 

 Ao analisar a história do acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, 

sem dificuldades identifica-se quem são os sujeitos vinculados a essa medida. Isso 

se deve ao fato de que determinada parcela da população, historicamente, passa 

por uma série de violações de direitos. Fávero (2014) em seu estudo sobre pais e 

mães destituídos do poder familiar salienta que a maioria dos familiares destituídos 

de seu poder familiar não tiveram garantido direitos sociais, nem antes da ruptura do 

vínculo com a criança ou adolescente, tampouco depois.  Como indica Silva (2004), 

citada por Costa & Ferreira (2008, p.112), as crianças e adolescentes que são 

acolhidos institucionalmente, “são provenientes de famílias pauperizadas, que 

enfrentam várias dificuldades quanto à sua manutenção e subsistência'' (SILVA, 

2004). Tratando-se dessa caracterização dos acolhidos e de suas famílias, Marcos e 

Gisele destacam 

São filhos das mulheres trabalhadoras, né? Pobres, em sua maioria, negras, 
das periferias, que acabam tendo seus filhos tomados, literalmente, pelo 
Estado, no caso o judiciário. [...] As crianças que estão em acolhimento, se 
a gente for considerar, por exemplo, a questão de gênero, a questão racial, 
a gente vai perceber que a maior parte dessas crianças que estão 
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acolhidas, são crianças e adolescentes negros e que vão ficando, né? 
(Marcos, 2020). 

 

A gente não pode esquecer das questões étnicas, que tão envolvidas, a 
maioria, a imensa, esmagadora maioria das crianças e adolescentes 
acolhidos são crianças e adolescente acolhidos negros, dificilmente aparece 
uma criança branca, são crianças negras, pobres, moradoras de periferia, 
isso é uma questão muito importante (Gisele, 2020). 

 

 Essa realidade está extremamente intrínseca ao racismo que permeia nossa 

sociedade desde sua fundação, que resulta, dentre outras inúmeras consequências 

negativas, na institucionalização de pessoas negras, seja através de medida de 

Acolhimento institucional, seja por encarceramento. Acerca deste racismo 

institucional dentro da realidade do Acolhimento Institucional, Eurico (2008, p.84) 

enfatiza que “em relação ao modo como o racismo opera no espaço do Saica9, a 

dimensão das relações interpessoais é impulsionada pela forma como a instituição 

reproduz a prática dominante de controle da população negra e pobre”. Em torno da 

história do racismo atrelado ao acolhimento institucional, RESENDE (1996, p,156-

157) argumenta que 

 

Muitas eram as escravas que colocavam seu filho na Roda10 para que esse 
fugisse à condição de escravo, uma vez que ao ser abandonada a criança 
era considerada livre. Esse expediente poderia ser considerado, portanto, 
como um dos recursos utilizados pelos negros para ludibriar a escravidão 
compulsória (RESENDE, 1996 p. 156-157). 

 

 No que tange ao machismo exacerbado que ocasiona na super-

responsabilização da mulher, dentre outros aspectos, tratando-se do cuidado dos 

filhos, em detrimento de uma desresponsabilização dos homens em relação à 

paternidade, também é um aspecto inerente à sociedade em que vivemos desde os 

primórdios. Nessa direção, Marcos argumenta que “as crianças que são acolhidas 

são as crianças da classe trabalhadora, das mulheres... E mulheres mesmo, porque 

os pais geralmente são ausentes, nesses casos.” 

 Quanto a essas famílias que, como já citado, são pobres, negras, 

majoritariamente sob a responsabilidade de mães, além de não proporcionar 

políticas sociais e retirar-lhes os filhos, o Estado ainda as culpabiliza tanto pela 

 
9 Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. 
10 A autora se refere à Roda dos Expostos, citada no capítulo I do presente trabalho. 
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realidade em que estão inseridas, quanto pela medida de acolhimento, por vezes 

imposta aos seus filhos. Comumente, o motivo alegado para a medida de 

Acolhimento Institucional é a “negligência da família”, sem ser especificado o real 

significado dessa negligência, e que tipo de negligência é essa. Ao investigar a 

questão da negligência, para compreender seu significado historicamente, Berberian 

(2013, p.87) reitera que 

 

Ao resgatarmos, na perspectiva da historicidade, os Códigos de Menores de 
1927 e 1979, identificamos uma perspectiva individualista, moralista e 
culpabilizadora, em relação às situações de negligência. Especialmente no 
Código de 1927, o conceito esteve relacionado, majoritariamente, às 
situações de risco e violência envolvendo os “menores”. É possível perceber 
sensível correlação, indicada pela redação da lei, entre negligência e 
pobreza, com um movimento consequente de criminalização dos pobres 
(BERBERIAN, 2013 p. 87). 

 

 Durante o processo de entrevista para a presente pesquisa, todos os 

participantes manifestaram-se criticamente em relação à questão da negligência e 

de seu uso como forma de culpabilizar as famílias que, por vezes, possuem seus 

filhos institucionalizados por conta de sua condição socioeconômica, ou seja, devido 

à negligência do Estado, que não cumpriu com o seu papel garantidor de direitos. 

 

Na maioria das vezes a gente vê sentenças, assim, sendo determinadas no 
sentido assim, de que a família não tem condições materiais, tudo é 
negligência. Então assim, quase que 90% dos casos de destituição do 
poder familiar é por conta de negligência, mas se você perguntar tanto para 
a equipe, quanto para o juiz e para o MP, o que que é negligência, ninguém 
vai saber, ou cada um vai te falar uma coisa diferente, porque negligência é 
algo muito amplo, né? E na verdade, assim, para você negligenciar você 
tem que ser negligente... você recebeu uma negligência, você não sabe na 
verdade fazer, e quem é que deveria te ensinar, né? (Lívia, 2020). 

 
Na verdade, quando você vai estudar o caso, não se trata de negligência. 
Muitas vezes se trata de pobreza, de miséria mesmo e as políticas públicas 
não estão sendo adequadas, não estão sendo eficientes e acaba trazendo 
essa consequência. Mas muitas vezes não é negligência, são outros 
fatores, mas que, de uma forma mais fácil, ou mais simples, tudo é 
chamado de negligência. (Arthur, 2020). 

  

O termo aparece comumente nos processos relacionados ao Acolhimento 

Institucional e destituição do poder familiar, como justificativa suficiente para a 

retirada de jovens e crianças. Ainda nos estudos de Berberian (2013, p.133),  
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Percebemos, ao longo dos estudos, que o conceito negligência por si já tem 
em seu conteúdo um teor valorativo negativo, e que, de antemão, ao ser 
utilizado largamente sem a perspectiva crítica, indica de alguma maneira um 
juízo de valor pré-concebido que tende a discriminar o sujeito. 
(BERBERIAN, 2013 p. 133) 

  

 Para além disso, segundo referido nas entrevistas, há também uma cultura 

dentro dos serviços de alegar que a família “não aderiu” às propostas feitas para 

poderem ter seus filhos de volta, de modo que, assim como no caso da negligência, 

utilizam-se disso como justificativa impeditiva do retorno dessas crianças para suas 

famílias. Quanto a isso, Lívia revela que “a frase que mais se vê nos relatórios da 

rede, é essa ‘acreditamos que o melhor é a permanência no serviço de acolhimento 

porque a família não aderiu ao acompanhamento’. Não tem sequer um planejamento 

individual.” (Lívia, 2020). Complementando essa fala, Gisele discorre que 

 

O que a gente observa é que muitas vezes, a gente... acaba... essas 
crianças são retiradas... das suas famílias com essa perspectiva aí de ''ah a 
família precisa aí se reorganizar, se reestruturar pra receber os filhos'', mas 
nesse tempo em que os serviços deveriam tá aí acompanhando as famílias, 
pra dar esse suporte, a superação daquilo que num determinado momento 
foi dificuldade e acabou gerando o acolhimento, esse acompanhamento é 
muito falho. É uma rede cheia de lacunas, que não consegue dar conta e as 
questões que são de ordem estrutural ficam individualizadas, ''ah, é a 
família que não consegue, é a família que num adere'' (Gisele, 2020). 

 

 Deste modo, entende-se que o trabalho realizado em torno da família de 

origem é primordial para a reconstrução ou fortalecimento do vínculo com a criança 

ou adolescente, desde que seja feito tendo como base a visão de garantia de 

direitos, distanciando-se de pré conceitos, de ações culpabilizadoras e 

individualizadoras.  

 

2.3 Possíveis Caminhos A Trilhar 

 

 Muitas foram as mudanças ao longo dos anos, tratando-se da medida de 

acolhimento institucional no Brasil: no capítulo I, foi apontado que no início da 

história do país, o acolhimento institucional começou quando os colonizadores 

passaram a institucionalizar os filhos dos índios com o intuito de reeducá-los, de tirá-
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los de suas famílias, sob a perspectiva de mudar sua cultura e fé, consideradas 

incorretas; posteriormente, falamos sobre a criação da Roda dos Expostos, uma 

política de acolhimento que resultou em superlotação e insalubridade nas 

instituições, apesar de ter sido em muitos casos, para crianças e adolescentes, a 

única alternativa além das ruas; por muito tempo as instituições passaram a 

funcionar como depósito de crianças, fossem elas "órfãs", fossem elas 

“delinquentes” e em quase todos os modelos de acolhimentos havia uma forte 

presença da religiosidade e da caridade, o que sempre distanciou uma atuação 

baseada na perspectiva de garantia de direitos. 

A partir das reflexões sobre a questão da provisoriedade da medida de 

acolhimento institucional e os obstáculos que a cercam, foi possível identificar, junto 

aos entrevistados, um caminho de possibilidades para que a conjuntura atual possa 

ser modificada tratando-se do assunto. Através de normativas e de mobilizações, 

muitas mudanças positivas do campo do Acolhimento Institucional aconteceram, 

inclusive relacionadas ao aspecto da provisoriedade, que na maioria dos modelos 

antigos de acolhimento, praticamente nunca existiu. Conforme o passar dos anos, 

foram estabelecidos parâmetros de atuação para profissionais dessa área, foram 

criadas leis que determinam a necessidade e obrigação de decidir judicialmente 

acerca dos processos nesta área - com a finalidade de impedir que crianças e 

adolescentes tivessem sua situação esquecida pelo judiciário, resultando em sua 

permanência contínua nas instituições -  dentre diversas outras mudanças no campo 

do Acolhimento Institucional. 

 Apesar dos diversos avanços, há muita coisa a ser mudada, como pode-se 

identificar ao longo desta pesquisa. Com o intuito de buscar novas possibilidades em 

torno do assunto, para que essas mudanças possam vir a ocorrer, os entrevistados 

contribuíram com suas perspectivas acerca do que é fundamental para que a 

provisoriedade seja viabilizada. Para Arthur, 

 

A equipe técnica do fórum, Assistente Social e Psicólogo, pra mim é 
fundamental nesse processo de acompanhamento dos serviços. Porque aí 
tem condição dele fazer uma ponte com a equipe técnica do serviço de 
acolhimento, que agora tem, então isso eu acho que valoriza bastante, traz 
uma qualidade maior pro serviço. [...] Ou seja, eu trabalho essa família, vejo 
até onde vai. Não dá, então infelizmente essa criança tem que ir pra um 
processo de colocação em família substituta o quanto antes. Então, a ideia 
é quando a criança entra no serviço de acolhimento, eu já tenho que 
programar quando é que ela vai sair, em tese, eu tenho que planejar quando 
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é que ela vai sair. [...] Muitas vezes, a família é pintada como um monstro de 
início. Quando você vai avaliar, ela tem as potencialidades, ela tem 
fragilidades, mas ela tem potencialidade, né? E a gente tem que trabalhar 
essa potencialidade e tornar ela uma possibilidade de retomar essa criança 
e seguir a vida (Arthur, 2020). 

 

 O trabalho com a família de origem desses acolhidos, como já citado, é 

crucial para a viabilização da provisoriedade do Acolhimento Institucional, e para que 

esse trabalho ocorra de maneira qualitativa, é preciso recorrer a parâmetros de 

atuação, formação continuada, dentre outros aspectos. Nas palavras de BARBOSA 

(2014, p.53) 

 

É indispensável dizer que, para garantir de fato o que preconiza o ECA, as 
instituições de acolhimento devem oferecer um atendimento qualificado. A 
partir dessa perspectiva, se direciona o trabalho dos profissionais que atuam 
nos acolhimentos institucionais, pois desempenham um importante papel no 
sentido de não só acolher e cuidar, mas, também, de evitar a permanência 
da criança no acolhimento [...]. Pensar nesse contexto, nos remete à ideia 
de que a qualificação profissional é tida como condicionante para um melhor 
desempenho das atividades laborativas. Investimentos nesse sentido 
garantem uma melhor qualidade das ações desempenhadas pelo 
profissional atuantes nessa área (BARBOSA, 2014 p.53). 

 

 O fator que mais emergiu durante as entrevistas, como um dos principais 

determinantes da viabilização da provisoriedade da medida, foi a questão da 

garantia de políticas públicas para as famílias, pois sem seus direitos garantidos 

torna-se inviável receber de volta seus filhos. Dessa forma, os participantes trazem 

seus pontos de vista 

 

Eu acho fundamental existir políticas sociais que sejam... Que deem 
condições para as famílias deixarem de... Deixarem dessa condição de 
desproteção e terem a capacidade de uma resposta para a própria situação, 
muitas vezes de reprodução de violências, e de condição também de 
miserabilidade, para poderem receber os seus filhos, né? (Lívia, 2020) 
 
 
Eu penso que sem políticas públicas adequadas... Adequadas, que 
considerem a realidade das mães trabalhadoras, das mães da periferia, das 
famílias que vivem em espaços insalubres, que não considerem tudo isso, 
são políticas públicas fadadas ao fracasso, mesmo. Então, as políticas 
públicas elas precisam... O que precisa são políticas públicas, mas não só 
políticas públicas por si, mas políticas públicas que considerem, que 
valorizem, que atendam às verdadeiras necessidades dessas famílias que 
estão perdendo a guarda, perdendo o convívio com os seus filhos (Marcos, 
2020). 
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A política que diz respeito à infância e juventude não funciona se não tiver 
integrada com outras políticas que precisam tá aí funcionando 
simultaneamente. E pra além disso, na verdade, assim, se a gente vivesse 
numa sociedade em que o Estado de fato responde às suas 
responsabilidades, com relação aí a... a questão de intervenção na 
desigualdade, na questão da distribuição de renda, a gente não teria 
necessidade de ter acolhimento institucional. Essa medida só existe porque 
a gente vive numa sociedade extremamente desigual e que tem lugar pra 
isso, uma determinada parcela da sociedade a gente... já tá pré 
determinada que vai precisar acessar e existe uma dificuldade muito grande 
da gente intervir sobre isso. Mas na minha opinião é isso, é uma... é a 
compreensão assim de que... que a gente vive uma... a realidade é uma 
totalidade, que funciona aí, deveria funcionar de maneira articulada e 
integrada, em termos de política pública, né? (GISELE, 2020). 

 

 Por fim, outros dois pontos relevantes trazidos pelos entrevistados, é a 

questão da articulação das políticas através da rede socioassistencial, pois sem 

esse trabalho as políticas ficam fragmentadas, resultando em dificuldades de 

possibilitar um acesso de qualidade das famílias às políticas sociais. E o outro ponto 

é a necessidade de não seguir a legislação por si só durante a atuação, pois é 

necessário identificar as especificidades da população atendida e ir para além do 

que o Estado impõe que deve ser feito. Quanto a esses aspectos, respectivamente, 

Gisele e Lívia discorrem  

Nesse momento que a gente tá vivendo, especialmente, precisaria tá 
acontecendo pra que isso se materializasse, é uma conjunção de coisas, a 
política de assistência que precisa tá integrada à saúde, que precisa tá 
integrada à educação, então passa a ser uma ficção, vamos dizer assim, 
algo que tá no imaginário, quando a gente vê isso, a fragmentação das 
políticas, a precarização. essa questão da integralidade, que a gente num 
vê acontecer entre as políticas, que tão diretamente associadas a essa 
questão da provisoriedade (Gisele, 2020). 

Eu acho que a gente tem que sempre ir contra o Estado, é claro, utilizando 
os instrumentos que ele dispõe, mas não para serem aplicados à risca, e 
sim, a gente tentar ir para além da proposta, sempre para além, e 
ultrapassar os avanços da legislação. A legislação, eu acredito que é 
importante? É, porque a gente trabalha com a população extremamente 
marginalizada, pobre. Então, a gente precisa dar condições e até esperança 
para eles, mas acho que tem que sempre ir para além disso (Lívia, 2020). 

 

 O caminho percorrido ao longo da pesquisa trouxe muitas reflexões acerca 

das contradições da realidade da medida de Acolhimento Institucional, de como ela 

funciona e de como deveria funcionar e de como isso afeta os protagonistas dessa 

realidade. Também apontou as desigualdades decorrentes do sistema capitalista 
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materializadas na realidade das famílias, suas crianças e adolescentes e também as 

contradições e limites do Estado na oferta de políticas sociais cada vez mais 

fragmentadas, desfinanciadas e disputadas por interesses conservadores. Por isso, 

é de muita importância os debates e trocas acerca da temática, como foi feito ao 

longo das quatro entrevistas. O resultado desse processo foi a construção de 

perspectivas acerca de novos caminhos para o fim da culpabilização das famílias 

pobres, o estímulo de sua autonomia e a luta pela viabilização de direitos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda a trajetória de estudos acerca da provisoriedade da medida de 

acolhimento, de como ela funciona e se materializa (ou não), resultou em diversas 

reflexões sobre o modo como ela se configura, sobre quem são os sujeitos 

vinculados à essa medida e sobre as contradições que a cercam. Um dos objetivos 

do presente estudo era identificar  os aspectos que favorecem e os que servem de 

obstáculo para a materialização dessa provisoriedade em questão, de modo a 

desvelar também se essa provisoriedade é uma realidade ou uma ficção. A partir de 

toda a bagagem adquirida até o final dessa pesquisa, a única resposta possível é a 

de que depende. Depende de uma série de fatores. Além disso, por vezes, ela é 

garantida de uma forma que resulta em uma série de violações, como é o caso dos 

processos que são acelerados com a intenção de atender aos interesses das 

famílias adotantes, em detrimento das famílias de origem que acabam perdendo 

seus filhos. Dessa forma, a provisoriedade pode tornar-se transgressora do direito à 

convivência familiar e comunitária. 

Para que a provisoriedade aconteça, depende da garantia das políticas 

públicas para as famílias dos acolhidos, que usualmente têm seus filhos retirados 

por conta de sua condição de pobreza, mesmo que a lei determine que este não é 

um motivo suficiente para que o poder familiar seja destituído; depende de um 

trabalho técnico realizado com essas famílias a fim de fortalecer os vínculos, 

fortalecer a família em si, através de políticas sociais; depende de uma rede 
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socioassistencial articulada para que os direitos sociais previstos no artigo 6º da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) não tenham sido escritos em vão. 

De acordo com o conteúdo trazido pelos participantes da pesquisa, a 

provisoriedade pode se configurar de diversas maneiras, tornando-se real ou fictícia, 

a depender do contexto, como a fala de Gisele afirma 

É uma realidade na medida em que a gente tem uma legislação que aponta 
essa direção, mas se torna uma ficção na medida em que aquilo que 
precisa, que a gente precisa ter estruturado, integrado e articulado na 
sociedade que a gente vive, que é a questão das políticas públicas, isso não 
acontece. Então uma coisa não funciona sem a outra. (Gisele, 2020). 

 Ela ainda aponta que a medida, que deveria ser utilizada apenas em último 

caso, acaba sendo “algo corriqueiro”, que ocorre quando o que deveria ser feito era 

realizar um trabalho com as famílias (Gisele, 2020). Sobre essa forma como se dá a 

brevidade do acolhimento, Arthur argumenta que “ela acontece mais ou menos”, pois 

no passado ela costumava ser mais distante, uma vez que as crianças, após serem 

acolhidas, eram esquecidas nas instituições, mas que hoje em dia é até possível 

viabilizá-la a médio prazo, desde que haja políticas públicas para contribuir com a 

resolução dos casos (Arthur, 2020). 

 Para Lívia, apesar da provisoriedade ser um importante marco, o fato de ter 

surgido recentemente, não se tem ainda um preparo para “poder cumprir com tanta 

seriedade isso.” (Lívia, 2020). Para Marcos, não se pode acreditar que todos os tipos 

de casos podem ser resolvidos dentro de determinado tipo de tempo, não é certo 

“estabelecer regras, padrões, fluxos que de alguma forma prejudiquem o 

atendimento a essas crianças. Então, por exemplo, muitas vezes nesses espaços os 

técnicos precisam fazer avaliações apressadas e aí não conseguem avaliar de 

forma... Adequada” (Marcos, 2020). 

 A partir de todo esse debate, é possível concluir que a ideia de provisoriedade 

da medida de Acolhimento Institucional em sua essência, busca impedir que 

crianças e adolescentes passem por experiências traumáticas de rompimento de 

vínculos com suas famílias e de viver por muito tempo institucionalizadas. No 

entanto, na prática, a medida pode desencadear uma série de violações tanto para 

as crianças e adolescentes, quanto para suas famílias, resultando possivelmente na 

quebra de vínculos que já estavam fragilizados, ao invés de serem fortalecidos. Os 
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fatores citados ao longo desta pesquisa são alguns dos elementos que definem se 

essa medida será benéfica ou prejudicial a quem dela se utiliza. É uma medida que 

pode ser real ou fictícia, a depender dos aspectos relacionados com o contexto em 

que ela é aplicada. Pela falta de políticas sociais essas crianças e adolescentes são 

retirados, e pela falta de políticas sociais não retornam para suas famílias. 
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APÊNDICE 

 

APENDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

-Qual a sua relação com o tema? 

 

-A medida de acolhimento é uma prática histórica no Brasil, como você tem visto 

essa medida de proteção? Ela tem sido usada pra quê, por quê e como? 

 

- Como explicar o fato de haver crianças e adolescentes vivendo em acolhimento 

para além do tempo disposto em lei?  

 

- Qual o tempo médio de acolhimento você observa? 

 

- A provisoriedade da medida de Acolhimento Institucional previsto no ECA é uma 

realidade? É uma ficção da lei? Poderia apresentar exemplos? 

 

- O que você acha fundamental para garantir a provisoriedade da medida de 

Acolhimento? 

 

- Considerando suas reflexões e experiências, quais seriam desafios você destaca 

para que a provisoriedade no Acolhimento Institucional seja viabilizada? 

 

-Você tem mais alguma consideração que queira fazer acerca do tema? 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA I 

(Realizada em 30/09/2020) 

 

Larissa: Então, a gente pode começar com você fazendo uma apresentação da 

sua experiência na área, sua relação com o tema. Pode ser? 

Lívia: Pode. Bom, meu nome é Lívia, eu sou Assistente Social do judiciário, desde 

2013, antes disso eu trabalhei já com serviço de acolhimento, durante três anos fui 

coordenadora de casas lares, então também tive uma participação e acompanhei 

alguns processos de crianças e adolescentes que estavam em medida protetiva de 

acolhimento e... Gosto muito dessa área... Sou militante também dessa área, 

acompanho bastante as legislações e... A movimentação à respeito da defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. [00:00:21] 

Larissa: Bom, a medida de acolhimento é uma prática histórica no Brasil, se 

você puder me falar um pouquinho de como você tem visto essa prática, essa 

medida protetiva, pra quê que ela serve, por que e como ela existe... 

Lívia: É uma... Eu entendo que assim, a medida de acolhimento formalmente 

conhecida e aplicada pelo Estado... Ela na verdade incorporou práticas antigas, né? 

Que aconteciam, meio que... De responsabilidade mesmo da sociedade civil, então o 

Estado acabou incorporando essas práticas que eram muito religiosas, da caridade, 

né? Como uma forma de suprir as mazelas sociais, que repercutiam muito na vida 

dessas crianças, então, eram crianças abandonadas, eram crianças que estavam na 

rua, produto mesmo do capitalismo, né? Desse sistema que produz pobreza, produz 

desigualdades e, sobretudo aponta necessidade do Estado se organizar pra poder 

dar conta dessa demanda, que é... Praticamente dar conta dessa expressão da 

desigualdade social, né? Que acaba deixando crianças e adolescentes sem... 

Desprotegidas. [00:01:37] 

Larissa: Ao seu ver, essa prática... A questão da provisoriedade nessa prática, 

você acha que é real, é uma realidade, é uma ficção? Você tem exemplos pra 

mostrar, a partir das suas vivências? 

Lívia: Olha, a provisoriedade da... Da permanência de crianças e adolescentes em 

serviço de acolhimento é algo recente e foi uma conquista, né? A história do 
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acolhimento mostra que as crianças e adolescentes a partir do momento que iam... 

Que eram institucionalizadas, elas permaneciam um longo período, né? Sendo 

cuidadas por terceiros. E eu falo que é uma terceirização de cuidados mesmo. E são 

múltiplos os... São múltiplas as condições que levavam essas crianças ao 

acolhimento. Então, historicamente se a gente for fazer uma análise assim do que... 

Das instituições, dessas instituições totais, que eram os antigos orfanatos, 

geralmente as... As crianças iam para lá por diversos motivos, não só a falta de 

cuidado da família. Muitas vezes eram porque a família achava que a criança ia ter 

melhores cuidados, ia ser melhor cuidada ou muitas vezes nem era a família, eram 

terceiros que pegavam essas crianças e levavam pra essas instituições, tinham os 

órfãos também mas sempre numa medida muito pequena, né? Então, o que eu 

percebo, é que assim, esse processo histórico que... Dos serviços de acolhimento, 

porque assim, até o serviço de acolhimento recebe esse nome muito recente 

também, né? Então todo esse processo de aplicação de medida protetiva, ele sofreu 

muita interferência das políticas sociais do Estado. Então assim, a cada momento 

histórico, o Estado via a criança de uma determinada forma e aplicava essa medida 

como forma de retirar mesmo essas crianças da rua e indicar pra sociedade que 

estava supostamente cuidando dessas crianças e que por outro lado, dava a 

impressão que tava cumprindo um papel social, pra menor impactar as 

desigualdades. Então, essas crianças ficavam nessas instituições por longo período, 

os processos eram, inclusive, esquecidos, era como se alguém tivesse cuidando 

dessas crianças e não tivesse que prestar conta dessa situação. E naquela época... 

E em épocas passadas também era muito comum aquela adoção à brasileira, então, 

isso eu acho que contribuía também assim um pouco, para a sociedade também não 

tivesse uma atenção especial à essa situação de institucionalização por longo 

período. Então, o que que eu acho da provisoriedade? Eu acho que é um marco 

histórico muito importante, porém, como é muito recente, a gente ainda não tá 

preparado ainda pra poder levar tão... Para poder cumprir com tanta seriedade isso. 

E eu não acredito que a legislação, quando fala que a criança... Que é preciso 

revisar o processo a cada seis meses e a criança tem que ficar até dois anos num 

serviço de acolhimento, eu não acho que a sociedade está preparada para isso. 

Então, não acho que a legislação, que a lei dê conta de estipular algo que 

historicamente não era cumprido. Então assim, não é porque está na lei que a gente 
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consegue. E eu queria também te colocar um outro contraponto. Eu acredito que a 

provisoriedade em algumas situações privilegia a família adotante e não a família de 

origem dessa criança, porque geralmente os processos que chegam da vara de 

infância, com medida protetiva de acolhimento, todo esse pro... Cada processo tem 

uma história, e geralmente a história dessas famílias são histórias de muitas 

violências, de muita opressão, em vários aspectos da vida deles. Então, em dois 

anos talvez essa família realmente não esteja em condições de reassumir essas 

crianças. Então, eu acredito que a provisoriedade ela tem esses dois lados, sabe? 

Ela tem um lado que agiliza os processos, mas agiliza os processos para... 

Beneficiar as famílias adotantes e não propriamente as crianças, porque, no meu 

ponto de vista, o ideal é que as crianças fiquem sempre com as suas famílias de 

origem. [00:03:29] 

Larissa: Muito bem colocado, foi bom eu ter refletido um pouco mais sobre isso, 

porque eu também ficava só pensando na questão do ECA, que tem que ser revisto, 

que não pode ultrapassar os 18 meses, né? Mas tem que pensar também o que é 

feito pra que essas famílias consigam receber de volta essas crianças. Então, é 

muito interessante mesmo. Vamos pra próxima então. Eu não vou falar muito porque 

senão vou tomar seu tempo também... 

Lívia: Não, fica tranquila, viu? Pode ir... Podemos ir conversando... 

Larissa: Ah, que bom.  

Lívia: Só pra complementar o que você disse anteriormente, não sei se vão ter 

outras perguntas relacionadas a isso, mas eu queria pontuar aqui sobre o trabalho 

que é feito com as famílias de origem porque eu acredito que assim, o Estado não 

prioriza isso, o Estado e a legislação de uma maneira geral, o que que eles querem? 

Eles querem resolver o problema das crianças e não é entender o porquê que elas 

foram para o serviço de acolhimento, porque isso é estrutural, isso aí é processo 

evolutivo do capitalismo. O que que o Estado quer? O Estado quer dar uma resposta 

para tirar essas crianças desse serviço de acolhimento. E o que é melhor pro 

Estado? Que essas famílias voltem geralmente... Que essas crianças voltem 

geralmente para as famílias de origem ou vão para outras famílias adotantes que 

supostamente têm melhores condições? Então, se a gente for acompanhar a lógica 

de reprodução capitalista, o que que eles querem? Colocar em uma família adotante 
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que não vão ter... Que elimina esse problema pro Estado dar conta. Mas, em 

contraponto... Na verdade nem é em contraponto, no mesmo, nesse mesmo sentido, 

o Estado, ele organiza as políticas sociais para serem executadas de uma forma 

muito precária. Então, as políticas sociais, elas nunca vão dar conta de trabalhar os 

problemas de raiz mesmo, que levam as crianças pra essa condição de acolhimento. 

Então, as famílias ficam totalmente desprotegidas e com mais dificuldades de 

receber essas crianças novamente. O que eu entendo é que o ECA, toda política 

nacional, por mais que a gente problematize, que a gente tente priorizar a família de 

origem, a execução da política para a infância prima para isso, para as adoções, por 

mais que não sejam políticas públicas, a adoção não é política pública, mas mesmo 

assim o caminho de todo o processo, de todas as políticas sociais que acolhem 

essas famílias é dando esse direcionamento, na minha opinião. [00:10:19]  

Larissa: Então, acabei invertendo a ordem porque achei mais interessante, 

mas como explicar o fato de haver crianças e adolescentes em acolhimento 

para além do tempo disposto em lei? Aí dentro dessa pergunta eu queria fazer 

outra que é: qual o tempo médio que você observa que essas crianças ficam 

acolhidas, se há um tempo médio, se varia bastante... 

 

Lívia: Em relação à primeira pergunta, por que que as crianças ficam tanto tempo em 

acolhimento? Eu acredito que seja muito por essa tentativa de algumas equipes de 

ainda respeitarem as famílias de origem e buscarem o não rompimento da 

vinculação com as famílias de origem. Outro ponto também é essa...  Existe sim 

ainda uma demora nos processos, né? Principalmente se as famílias encontram-se 

em outras comarcas, então eu percebo que, quando a família de origem ela está no 

mesmo território do serviço de acolhimento, o trabalho que é feito tanto com as 

equipes do SAICA, como a equipe do fórum, ela é mais ágil, você consegue ainda 

observar que o processo corre de uma maneira mais tranquila. Agora, quando essas 

famílias moram em territórios mais distantes, ou até em outros municípios, os 

processos tendem a demorar a ter uma resposta, sabe? Então, isso faz com que as 

crianças fiquem maior tempo acolhidas. E tem essa questão que é estrutural mesmo, 

né? Então, eu vejo que assim, as crianças menores, na primeira infância, de zero a 

seis anos, você consegue garantir essa provisoriedade, tanto pela melhor resposta 
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pelas famílias de origem, como também porque existem casais ou indivíduos 

pretendentes à adoção que aceitam facilmente esse perfil. Então, você consegue 

retirar essas crianças com maior agilidade do serviço de acolhimento. Eu acho que 

são esses pontos, se eu lembrar depois eu vou falando aqui pra você, né? E lá na 

minha comarca, geralmente a gente cumpre esses dois anos, a gente realiza as 

audiências concentradas e tenta fazer, mas eu trabalho numa comarca muito 

pequena, eu tenho o privilégio também assim, de ter um bom contato com a rede 

socioassistencial, então o trabalho flui melhor. E a gente faz coisas para além das 

políticas moldadas do Estado, a gente faz muitas ações com a comunidade, então a 

gente consegue muito apoio da comunidade para poder fazer esses 

desacolhimentos. E tem um outro ponto também, que eu vejo, os adolescentes 

geralmente ficam maior tempo, então, para os adolescentes a provisoriedade não é 

cumprida à risca, nós temos adolescente que... E principalmente adolescentes com 

algum tipo de deficiência. Adolescentes com deficiência, não têm previsão alguma 

de serem desacolhidos, infelizmente. Raramente a gente encontra condições da 

família de origem de dar conta de todas as necessidades, e... O Estado também é 

muito falho nesse sentido, e as famílias adotantes também têm muito preconceito e 

não aceitam. Então, geralmente eles cumprem a maioridade e de lá vão para 

residências inclusivas. Tem algumas iniciativas muito boas da iniciativa privada, tem 

o Instituto Fazendo História que faz um trabalho brilhante nesse sentido e eles 

inclusive capacitam, formam as equipes do acolhimento, do SAICA pra poder pensar 

nessas alternativas. Não só eles, tem o NECA também, tem outros institutos que tem 

uma produção interessante nesse sentido, né? É que a gente percebe que não dá 

conta também, mesmo os adolescentes preparados, eles sozinhos muitas vezes não 

vão ter capacidade pra... De independência para poder dar conta, não só por conta 

da limitação do mercado de aceitar, mas também da limitação por serem 

institucionalizados a vida inteira, eles já estão acostumados a receberem muito as 

coisas, meio que prontas. Então, trabalhar essa autonomia é um desafio. [00:13:53] 

Larissa: Entendi. Então agora vamos para mais uma pergunta. O que você 

acha fundamental para viabilizar essa provisoriedade? 

Lívia: Eu acho fundamental existir políticas sociais que sejam... Que dêem condições 

para as famílias deixarem de... Deixarem dessa condição de desproteção e terem a 
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capacidade de uma resposta para a própria situação, muitas vezes de reprodução 

de violências, e de condição também de miserabilidade, para poderem receber os 

seus filhos, né? Eu acho que o poder do Estado, é um poder de retirar as crianças 

do ambiente ali familiar, eu acho que é um poder muito repressor, e eu acho que a 

forma como se dá essa... Essa retirada das crianças de suas famílias, acaba 

trazendo, não só um trauma para as crianças, mas como para as próprias famílias. 

Então, é preciso ter equipes, né? Pessoas que dêem esse suporte. E é um suporte 

que vai além do material, sabe? Então assim, precisa... Essa família precisa ser 

acolhida, não só ali pelo Estado, mas por toda a comunidade, as pessoas precisam 

se comprometer pra esse... Pra que o vínculo se fortaleça novamente e se 

reestruture ali entre filhos e mãe, pai, né? Que exerçam ali o poder familiar. 

[00:20:25]  

Larissa: Importante. Considerando suas reflexões e experiências, quais seriam 

os desafios que você destaca para que a provisoriedade seja viabilizada? Eu 

acho que muitas das suas respostas já trouxeram algumas coisas, mas se 

você tiver mais desses desafios para comentar... 

Lívia: Eu acho que talvez o maior desafio que a gente encontre, é a condição... é 

como o Estado vê essas famílias. Por que que eu digo isso? Para o Estado, é muito 

mais fácil eliminar essa família e não ter que pensar nessa família - e aí a alternativa 

que ele tem é a adoção - do que fazer esse trabalho mais demorado, né? Então... 

Por isso que eu te disse que essa provisoriedade é um contraponto, porque a 

solução a gente tem. A solução seria o quê? Dar melhores condições para a família 

de origem receber, independente de como elas são, né? É claro que têm algumas 

situações de violência que não são admissíveis, mas na maioria das vezes é 

possível que essas famílias sejam preparadas e sejam amparadas para poderem 

receber os seus filhos novamente. Mas é aí que eu acho que o Estado não está 

preparado para isso, porque na maioria das vezes a gente vê sentenças, assim, 

sendo determinadas no sentido assim, de que a família não tem condições materiais, 

tudo é negligência. Então assim, quase que 90% dos casos de destituição do poder 

familiar é por conta de negligência, mas se você perguntar tanto para a equipe, 

quanto para o juiz e para o MP, o que que é negligência, ninguém vai saber, ou cada 

um vai te falar uma coisa diferente, porque negligência é algo muito amplo, né? E na 
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verdade, assim, para você negligenciar você tem que ser negligen... você recebeu 

uma negligência, você não sabe na verdade fazer, e quem é que deveria te ensinar, 

né? Eu acho que a gente tem que ter essas políticas sociais estruturadas, para 

poder dar conta de ensinar as pessoas, de ensinar o que é cuidado, enfim. E uma 

outra coisa que quero pontuar aqui, que inclusive foi uma coisa que estudei na 

dissertação, é de... Do Estado responsabilizar sobremaneira a figura da mulher, 

então acho que assim, tem... Existe uma questão também de gênero, de classe, de 

raça, as três coisas ali, muito juntas, assim, que acabam prejudicando muito. Então, 

um desafio a ser... Atingido, a ser desenvolvido, talvez seja o de empoderar essas 

mulheres, sabe? As mulheres de uma maneira geral. Acho que a gente precisa 

entender o que que é o cuidado, a gente precisa trabalhar com essas mulheres o 

que é o cuidado, qual que é a transferência com essa criança, entender com elas o 

que é possível ser feito para aumentar a responsabilidade paterna, aumentar uma 

rede de apoio que ajude essa mulher mesmo a dar conta dessa condição de mulher 

e de mãe. Enfim, são várias ideias assim que são possíveis, basta ter, eu acho que 

vontade política e vontade profissional também de aplicar, porque isso não está na 

cartilha do CRAS, não está na cartilha do CREAS, é algo que tem de ser 

extrapolado, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla o cuidado, né? 

[00:22:43] 

Larissa: Para pensar estratégias, né? Eu queria fazer uma pergunta para além 

do roteiro e para além do trabalho, porque não sei o quanto posso colocar isso 

no meu trabalho, mas a questão do Estado, se você sente no espaço 

sociocupacional essa pressão do Estado, esse desinteresse do Estado para 

que seja feito um trabalho com essas famílias, ou se não tem tanto isso, mas 

imagino que tenha, né?  

Lívia: Então... Como que eu vejo o Estado? Para mim, o Estado, ele tem um poder 

repressor muito grande em relação às famílias, eu acho que até a instituição família 

também cumpre um papel importante no capitalismo, acho que se a gente for entrar 

muito vai ficar muito... Até confuso. Eu acho que a condição do Estado, 

prioritariamente é reprimir. Ele tem essa função ideológica, também né, da 

reprodução ideológica, então o Estado tem seus aparatos que vão a todo momento 

indicar a forma certa de organização da família, por exemplo, que é a família nuclear 
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burguesa. Agora nem tanto, mas assim, com todas as modificações, mas ainda 

assim a sociedade está estruturada pra poder...  Para a melhor família ser aquela 

que atende a esses padrões. Então, tem esse papel e tem esse papel repressor. E o 

que que é esse papel repressor? A família não está dando conta, então o Estado vai 

lá, retira a criança, institucionaliza. O vínculo que estava fragilizado, o Estado rompe, 

institucionaliza, não dá condições para essa família, em contrapartida, não oferece 

políticas sociais que dêem conta de proteger essa família, para essa família ter 

condições de recuperar o poder familiar dessa... Desses filhos e ao mesmo tempo, o 

que a gente percebe é que a resposta do Estado, nesse acompanhamento da família 

é sempre assim: "a família não aderiu ao acompanhamento". A frase que mais se vê 

nos relatórios da rede, é essa "acreditamos que o melhor é a permanência no 

serviço de acolhimento porque a família não aderiu ao acompanhamento". Não tem 

sequer um planejamento individual. Porque assim, pelo que eu percebo o Estado vê 

aquela criança como uma mera mercadoria. Então, a família não deu conta, então 

dá aqui essa mercadoria que eu vou passar para frente, vou ver quem é que dá 

conta de cuidar. Então, ao mesmo tempo que ele é repressor na hora de retirar a 

criança e levar para o serviço de acolhimento, ele não faz o trabalho que é de 

responsabilidade, que está na lei, por isso eu acho que nenhuma lei garante nada... 

Tá na lei... E o próprio judiciário faz isso, é um movimento contrário do que a lei fala, 

executa meio que na contramão de tudo que vem sendo os avanços. Os avanços... 

Os avanços e desafios nessa área da criança e do adolescente, não podem ser só 

avanços legais e sim práticos. Na minha opinião, o que que acontece? Esses 

avanços têm que ir para além do que o Estado propõe. Não é aplicando... Não é 

tendo CRAS na comunidade que essa comunidade está bem protegida, acolhida. 

Não é porque você aplica um determinado projeto, seguindo a cartilha do Estado, 

que essa família vai estar bem protegida ali na comunidade. Eu acho que a gente 

tem que sempre ir contra o Estado, é claro, utilizando os instrumentos que ele 

dispõe, mas não para serem aplicados à risca, e sim, a gente tentar ir para além da 

proposta, sempre para além, e ultrapassar os avanços da legislação. A legislação, 

eu acredito que é importante? É, porque a gente trabalha com a população 

extremamente marginalizada, pobre. Então, a gente precisa dar condições e até 

esperança para eles, mas acho que tem que sempre ir para além disso. [00:27:20] 
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Larissa: Tá certo. Bom, as perguntas acabaram aqui, eu queria saber se você 

tem mais alguma consideração, algum apontamento sobre essa questão do 

acolhimento. 

Lívia: Lara, eu acho que esse seu tema é um tema riquíssimo, eu acho que a gente 

precisa sim falar mais sobre, entender mais também sobre tudo que gira em torno 

dessa provisoriedade, eu acredito que você esteja acompanhando vários projetos de 

lei que entram no senado a todo instante, tentando diminuir o tempo do acolhimento 

das crianças, mas no sentido mesmo de agilizar as adoções, é um movimento que é 

muitas vezes travado por grupos de apoio à adoção, a Angard está muito envolvida 

nisso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado só, e entender o que está 

levando essas pessoas a mobilizarem o Estado para poder tentar agilizar esses 

processos, porque muitas vezes a agilidade dos processos é uma violência para as 

crianças, porque é uma forma de você romper qualquer tipo de perspectiva, de 

proteção às famílias e um retorno dessas crianças para sua família de origem. Acho 

que é algo super importante, a gente precisa debater, mas com muito cuidado, 

porque existem interesses diversos aí da sociedade, muitas vezes com uma 

bandeira, sempre assim, pelo "melhor interesse da criança", "a primeiríssima 

infância", toda vez que você escuta isso de algumas partes da sociedade, você tem 

que prestar um pouquinho de atenção para não cair mesmo no conto do vigário, 

porque eles estão... Eles as vezes eles mostram uma intenção, mas que perpassa 

muito mesmo por uma... Por um modelo de sociedade ou até um interesse mesmo 

individual, egoísta, de se tornarem pais e mães, enfim... Que as vezes não estão tão 

claros. [00:32:11] 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA II 

(Realizada em 16/10/2020) 

 

 

Larissa: Pode se apresentar, começar de novo... 

Marcos: Então vamos lá. Meu nome é Marcos, eu sou Assistente Social, estou... Sou 

concursado no Tribunal de Justiça, como Assistente Social judiciário, lá a gente 

chama assim, tem esse Judiciário, além do nome de Assistente Social, nosso cargo 

ele carrega essa... Mais esse adjetivo, a de judiciário. E eu trabalho... Atualmente eu 

não estou trabalhando diretamente com crianças acolhidas, porque eu estou 

cumprindo mandato eletivo na nossa Associação dos Assistentes Sociais e 

Psicológicos do Tribunal de Justiça. Então, quando a gente cumpre, né? Quando a 

gente exerce esse cargo, a gente é dispensado do trabalho... Do local de trabalho 

para ficar a disposição da associação. Mas, como Assistente Social judiciário, a 

gente trabalha, basicamente com Vara da Família, nos processos de destituição do 

poder familiar, processos de guarda de crianças e adolescentes, em caso de 

separação de pais e mães, pra gente define... Pra gente estudar... Fazer um estudo 

de com quem seria viável que a criança ficasse naquele momento, sobre a guarda 

de quem, daquele... Do pai da mãe... Ou, se for o caso, de nenhum dos dois, porque 

às vezes acontece isso, trabalhamos com a adoção, preparando casais que 

pretendem adotar no futuro e trabalhamos também com crianças que ficam 

acolhidas, nas casas-lares, nos lares de acolhimento, que tem na cidade onde você 

atua. 

Larissa: Surgiu uma curiosidade agora, você atua na Vara da Família, mas eu 

vi algumas coisas que, a meu ver, acreditava que era da Vara da Infância e da 

Juventude, como por exemplo, essa questão da adoção. Então, é característica 

da vara da família ou em algumas comarcas isso muda? 

Marcos: Tá. É assim ó... Na verdade, essas são temáticas da vara da infância e 

juventude. Dependendo da comarca, tem, às vezes tem comarca que não tem a vara 

específica, especial da infância e juventude. Então, às vezes... A vara que seria da 

infância e juventude, ela é como se fosse um anexo da vara da família. Por exemplo, 

lá na comarca X, por exemplo, funciona assim, nós não temos vara específica da 

infância e juventude, os temas tratados da infância e juventude são tratados dentro 

da vara da família. Mas ele não deixa de ser da vara da infância, é que fisicamente 
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não existe a vara específica da infância, mas quando a gente está falando do 

processo, que a gente chama o assunto do processo, ou a temática do processo, é 

da vara da infância e da juventude, então adoção é da vara da infância e da 

juventude, crianças em acolhimento, violência sexual contra crianças e 

adolescentes, também entra na vara criminal, depoimento especial, então por isso 

que as vezes acontece isso, não é que não seja da vara da infância, é que as vezes 

a vara da infância está atrelada à vara da família.  

Larissa: Entendi. Por isso que... Eu até... Quando você começou a falar onde 

atuava, comecei a pensar que eram algumas coisas que já vi na vara da 

infância e da juventude. 

Marcos: Mas você está certíssima, é isso. É porque, como os fóruns muitas vezes 

não têm estrutura suficiente para atender tudo isso, a vara da infância fica atrelada à 

vara da família, mas juridicamente falando, é vara da infância e da juventude 

mesmo. E as vezes, dependendo do lugar, eles incluem também o idoso. Em uma 

cidade Y, por exemplo, é vara da infância, juventude e do idoso. Eles colocam tudo 

num mesmo... No mesmo lugar. [00:03:20] 

Larissa: Entendi, interessante. E qual é a sua relação com o tema do 

acolhimento institucional, a provisoriedade também, se você puder me falar 

um pouco... 

Marcos: Tá. É, então, acho que minha relação, ela se dá muito nesse sentido de 

quando eu inicio o meu trabalho no judiciário, que até então eu trabalhava na área 

da saúde, não tinha... Embora também atendia alguns casos de adolescentes, que 

trabalhavam... Eu era da saúde mental, então trabalhava num CAPS, como 

Assistente Social também. Então a gente acabava atendendo também adolescentes. 

Inclusive, que tinham questões que estavam ligadas ao próprio fórum naquela 

época, mas eu não era do fórum, era da prefeitura. Então, o foco na verdade não era 

infância e juventude, mas de alguma forma, indiretamente, a gente acabava atuando 

nessa área. Quando eu fui para o judiciário, aí você se dá conta... Você se depara aí 

com as questões da criança e do adolescente, especialmente no que se refere ao 

acolhimento institucional. Aí pensar esse acolhimento institucional... Para mim foi 

uma coisa muito complicada, porque assim, nosso trabalho, o que acontece? O A.I 

ele é uma atribuição do executivo, então quem acolhe os adolescentes, né? 

Crianças e adolescentes, é o executivo. Nós somos o judiciário. O judiciário ele 
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determina quem vai ser acolhido. Então é uma mistura um pouco, do nosso trabalho 

dentro do judiciário e o trabalho dos técnicos da prefeitura, que  são responsáveis 

pelos acolhimentos e as vezes tem uma relação um pouco... Conflituosa, 

dependendo dos técnicos do judiciário e dependendo dos técnicos da prefeitura, né? 

Porque muitas vezes os técnicos da prefeitura não concordam com a decisão do juiz 

e muitas vezes... E como nós somos, de alguma forma, esse... Quem representa o 

juiz na hora desses acolhimentos, às vezes criavam algumas situações conflituosas. 

Também, da nossa parte, do judiciário, nós temos a... Obrigação - não sei se a 

palavra é obrigação - mas uma das nossas funções dentro do judiciário é fiscalizar - 

eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que é utilizada lá nas nossas... 

Nas nossas atribuições - que é a de fiscalizar os... As casas de acolhimento. Então, 

muitas vezes nós somos vistos pelas equipes desses espaços como... Não somos 

muito bem vistos, por conta que um dos nossos trabalhos é apontar as falhas, 

apontar as faltas que esses acolhimentos muitas vezes deixam de oferecer para as 

crianças e adolescentes que estão acolhidas. Isso acaba criando muitas vezes uma 

situação constrangedora. No caso, onde eu trabalhava, isso... Em alguns momentos 

isso se dava, porque a gente trabalhava... Porque a gente ia até os locais e a gente 

apontava muitas falhas que a prefeitura de X, ela tem algum... - não só a prefeitura 

de X, mas é a que eu conheço - e ela tem sérias dificuldades com relação ao 

atendimento à criança e adolescente que está acolhido, as casas, elas necessitam 

de várias reformulações, várias... Às vezes até uma visão mesmo mais crítica das 

pessoas que trabalham no local... Bom, mas é... Acho que isso já é uma outra 

temática que é bem complicada também.[00:05:50] 

Larissa: Mas pode falar à vontade o que você sentir... 

Marcos: Eu acho que é isso, é uma relação que é bem... Bem difícil de a gente lidar, 

muitas vezes.  

Larissa: Tem uma disputa de projetos, né?  

Marcos: É... E como é uma prefeitura de uma cidade razoavelmente pequena, então, 

as... Os vínculos, as relações que existem são muito... as relações de poder, sabe? 

Que existem também são bem complicadas. Então, existem, por exemplo, vínculos 

entre a prefeitura e o próprio fórum da cidade, onde há uma troca... Muitas vezes 

uma troca de favores, para você ter uma ideia, o aluguel do prédio onde funciona o 

nosso setor, lá por exemplo, quem paga é a prefeitura da cidade. Não sei se isso 
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ainda é assim, mas na época em que eu estava lá era assim. Então, isso acaba 

criando uma relação de... Às vezes de... Hierarquizada mesmo, então tipo eu tô 

pagando então você não pode reclamar. Muitas vezes nós fazíamos alguns 

relatórios, alguns pareceres apontando algumas dificuldade e a gente não via e não 

vê, na verdade, nenhuma cobrança por parte do judiciário de que determinadas 

coisas sejam cumpridas, exatamente por essa relação que existe entre... Entre 

essas duas instituições. E aí eu acho que isso atrapalha muito. Agora do ponto de 

vista da provisoriedade, como você falou, eu acho que isso é uma questão que... 

Essa provisoriedade que é determinada pelo ECA, a provisoriedade, a 

excepcionalidade, isso... Eu creio que não... É algo que não está muito presente 

nessas instituições, e aí, porque também... Existem... Depende muito de... Do perfil 

do adolescente que está acolhido, depende muito da família desse adolescente que 

está acolhido. Então tem alguns fatores que fazem com que essa provisoriedade não 

exista. Se a gente for pensar nas crianças que são acolhidas, por exemplo, a gente 

sabe que as crianças que são acolhidas são as crianças da classe trabalhadora, das 

mulheres... E mulheres mesmo, porque os pais geralmente são ausentes, nesses 

casos. Então, são filhos das mulheres trabalhadoras, né? Pobres, em sua maioria, 

negras, das periferias, que acabam tendo seus filhos tomados, literalmente, pelo 

Estado, no caso o judiciário. Porque se a gente for pensar nessas mulheres... 

Porque na verdade a gente for pensar o direito a convivência familiar da criança e do 

adolescente, ele já é privado lá atrás, quando o próprio Estado não oferece as 

condições mínimas para que essas mães trabalhadoras consigam ficar com seus 

filhos. Se a gente for pensar na questão de creches, por exemplo, como é que uma 

mãe vai trabalhar se uma cidade não tem creche para aquelas crianças dela? E 

muitas vezes ela é punida porque teve que deixar o filho em casa sozinho ou sob os 

cuidados de um vizinho ou vizinha, para poder conseguir trabalhar e conseguir 

alimentar o filho. Ou seja, são violações em cima de violações, que acabam 

colocando essa mulher trabalhadora numa condição de desproteção, que acaba o 

Estado punindo ela mais uma vez por conta dessa... Dessa negligência que não é 

dela, uma negligência que é do Estado. Então isso é muito complicado, quando a 

gente vê esses casos de acolhimento. Então essa provisoriedade, porque aí tem 

isso também, acolhem a criança prometendo que vão dar alguma atenção para 

essas mães trabalhadoras, e que no final acaba não acontecendo, existe um 
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discurso inclusive dos serviços de não aderência dessa mãe aos serviços, não 

aderência as exigências que esse Estado faz naquele momento onde a criança 

está... Está acolhida, são exigências que de fato ela não consegue dar conta 

mesmo, porque se ela não deu enquanto ela estava com o filho, com a filha, agora 

sem o filho então é que ela não vai dar conta mesmo. Porque além dessa questão 

da violação desse direito, dessa falta de políticas que atendam as necessidades 

dessa mãe, ela agora tem a dor, tem a... A questão... Porque é uma dor mesmo a 

mãe ter o filho retirado dela, no caso de acolhimento. Ela passa a conviver com 

essa... Além de tudo o que ela já vem passando, passa a conviver com mais essa 

questão, essa ausência, essa dor, essa saudade, essa falta dessa criança, e que 

muitas vezes o Estado diz que vai lhe oferecer uma melhor qualidade de vida, 

políticas públicas e tudo isso, e em muitos casos a gente vê que nesses espaços 

são violados os direitos dessas crianças mais do que se tivessem com a própria 

mãe. E aí se você for pensar nesses acolhimentos, por exemplo, que... Não existe 

uma... Uma forma adequada de colocação dessas crianças nesses espaços, são 

espaços que não respeitam a individualidade dessas crianças, que não tem espaço 

suficiente para essas crianças também poderem ficar tranquilas. Há relatos, né? Há 

relatos não, há casos mesmo de crianças que foram abusadas sexualmente dentro 

desses acolhimentos e que se tivessem talvez com a mãe não teria acontecido. São 

uma série de questões que fazem com que essa excepcionalidade e essa 

provisoriedade sejam cada vez menos presentes nesses processos de acolhimento 

institucional dessas crianças e adolescentes. Então são questões muito 

complicadas, assim.  E aí você pode pensar que crianças acolhidas muitas vezes 

elas estão lá, e em muitos lugares todo mundo acha que elas estão esperando para 

serem adotadas, que é uma outra questão muito séria. E é aquilo, as crianças que 

estão em acolhimento, se a gente for considerar, por exemplo, a questão de gênero, 

a questão racial, a gente vai perceber que a maior parte dessas crianças que estão 

acolhidas, são crianças e adolescentes negros e que vão ficando, né? Vão ficando, o 

tempo vai passando, eles vão ficando, vão ficando... Até se tornarem de maior, né? 

Maior de idade, e aí muitas vezes a maioria das cidades elas não têm um programa 

de... Que prepare esse adolescente para essa vida adulta e muitas vezes quando 

completam 18 anos, são obrigados a voltarem para a família que ela tava, né? 

[00:10:24] 
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Larissa: E as vezes pro acolhimento de adultos, né? Pra pessoa em situação de 

rua, tem alguns casos também... 

Marcos: Isso... Exatamente, também tem esses casos onde acaba acontecendo 

isso, né? Por quê? Por ausência de uma política, sei lá, uma república para jovens, 

por exemplo, que a maioria das cidades não tem. E é isso, os jovens acabam se 

tornando pessoas em situação de rua, e acabam indo para esses acolhimentos 

também de população em situação de rua, que também é outra questão muito séria, 

muito complicada... Que não oferece o mínimo de condições dignas para a pessoa 

passar uma noite, para poder se reorganizar para o dia seguinte. 

Larissa: Isso mesmo... É uma série de violações de direitos. Se for analisar 

tudo mesmo, sempre vai ter que entrar mais afundo em cada aspecto, né? Mas 

indo para a próxima, a medida de acolhimento é uma prática histórica no 

Brasil, e como que você vê essa medida de proteção? Pra que ela serve, como 

ela funciona, porque que ela existe? 

Marcos: É, eu acho que... Eu penso que essa medida, ela em primeiro lugar, ela foi 

colocada como uma questão positiva, protetiva, de fato. Em alguns casos até é, a 

gente também não pode negar isso, em alguns casos ela até é. Mas existe... 

Existem questões que não dá pra pensar, por exemplo, se a gente for pensar nessa 

proteção, sob a desculpa de proteger muitas vezes as crianças são retiradas das 

famílias sem nenhuma justificativa cabível. São retiradas muitas vezes porque a 

mulher é usuária de alguma substância psicoativa, muitas vezes só porque é pobre, 

apesar de que já foi definido que pobreza não pode ser utilizada como uma 

justificativa de retirada de criança da sua convivência familiar e comunitária, mas a 

gente sabe que isso é o que mais tem, porque as pessoas elas... Às crianças... Você 

não vê ninguém tirar filho de crianças... filho de... Da classe média, a gente vê tirar 

filho de criança... De mulheres trabalhadoras pobres e na sua maioria, negras, a 

gente percebe isso. Então, essa medida, apesar dela ter esse caráter protetivo, na 

realidade essa proteção, dependendo dos espaços para onde essas crianças vão, 

elas ficarão mais desprotegidas, do que se estivessem com a família, com a mãe... 

com a família que seja, com avô,com avó, seja lá... Mais com a família. E acabam 

indo para espaços totalmente... Espaços que ela não conhece, pessoas que ela 

nunca viu e isso é muito grave, porque acaba violando uma série de direitos. Então, 

essa... Mesmo a medida tem um caráter de... Assistencialista, quando a gente pensa 
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nessa forma de proteção que o Estado dá, ele não oferece as condições para que a 

criança continue com a família e nos espaços onde essas crianças deveriam ser 

acolhidas são espaços onde os serviços também são de péssima qualidade e muitas 

vezes, a gente também não pode negar, dependendo das cidades que esses 

acolhimentos, esses lares estão instalados, existe também uma questão comercial, a 

gente sabe que muitas dessas instituições elas tem um caráter muitas vezes 

religiosos, às vezes são fundações, institutos tradicionais naquela cidade, que 

trabalham com o acolhimento e que recebem muito bem para isso, recebem verbas 

do governo, as vezes municipal, estadual, federal e que não investe aquilo tudo da 

forma que deveria investir, senão a gente não teria esses espaços com serviços tão 

precários. Então tem isso também, essa coisa da proteção à criança, ela também tá 

ligada a essa coisa da beneficência, da benemerência, da caridade, então acho que 

é a partir do ECA que teve um novo olhar para isso, mas mesmo assim ainda existe 

muita instituição que carrega essa tradição caritativa, essa tradição benemerente, 

essa tradição que trata a criança e o adolescente não como sujeitos de direitos de 

fato, como o ECA determina, mas como um alguém que precisa de ajuda e que 

precisa ser tutelado o tempo todo, e a gente sabe que não é bem assim, a gente 

sabe que a criança e o adolescente eles tem o seu protagonismo, ele tem a sua 

forma de ser, de estar e de se colocar nessa nossa sociedade e a maioria dessas 

instituições não consideram isso, tratam apenas como mais um número que vai ter 

no mês a garantia de que por aquela criança eu recebo tanto. Isso é muito 

complicado, ainda. [00:19:52] 

Larissa: É, tem muito a avançar ainda, mesmo com o ECA... Mas como explicar 

o fato de haver crianças e adolescentes em acolhimento para além do tempo 

disposto na lei? Você consegue observar o tempo médio que elas ficam, de 

acordo com a experiência que você já teve, no caso? 

Marcos: Olha... A gente pode atribuir isso a uma série de coisas, né? Mas eu penso 

que a própria falta de políticas públicas mesmo da... Que a cidade possa oferecer, 

porque... Por exemplo estou citando X  porque é a cidade que eu trabalhei, então é 

mais fácil a gente poder sinalizar. Quando eu entrei lá... Eu entrei lá em 2013, então 

de 2013 pra cá, tem adolescentes que estão acolhidos desde quando eu entrei, ou 

seja, já fazem sete anos... Sete anos que estão lá. E tem alguns, por exemplo... Sete 

anos a partir de quando eu cheguei, mas tem adolescentes, por exemplo, que estão 
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lá antes de eu chegar e algum tempo. Então nós temos hoje lá adolescentes com 17 

anos. Nós temos adolescentes com... Hoje eu não sei como tá lá, mas quando eu 

tava lá... Isso faz o que? Dois, um ano e meio mais ou menos, que eu saí de lá... 

Então tinham adolescentes com 16, 17 anos que estavam lá. Tem inclusive uma 

menina, uma... Hoje adolescente, que é deficiente intelectual e ela está lá desde 

seus primeiros meses de vida... É... desde os seus primeiros meses de vida. E é 

como eu falei, ela fica acolhida e não existem políticas que trabalhem questões de 

autonomia para essas pessoas, especialmente ela que tem uma deficiência mesmo, 

aí fica mais complicado ainda, a gente sabe. Mas eu penso que essa... Esse tempo 

longo que as crianças e adolescentes acabam ficando nesses espaços, em primeiro 

por conta da própria falta de políticas na cidade, que dêem conta dessas famílias... 

Há uma cultura também de que a adoção é a melhor saída pra essas crianças e 

adolescentes, acho que é uma cultura equivocada, inclusive, porque a adoção não é 

política pública, e muitas vezes as cidades, os serviços das cidades consideram a 

adoção como uma política pública e é um grande equívoco isso. E aí se a gente for 

pensar em adoção, quem é que são as crianças que são adotadas? Porque também 

é uma outra questão, que precisa ser discutida, muito. Então, a gente sabe que a 

maioria das crianças que ficam nesses acolhimentos são as crianças negras, 

crianças com deficiência, e é aquilo, as pessoas só querem adotar crianças brancas, 

pequenas, de preferência bebês, e aí falam que a conta não fecha, porque o número 

de casais... Porque existe um número enorme de casais e pessoas solteiras 

aguardando para adotar uma criança e do outro lado a gente tem um monte de 

crianças precisando ser adotadas, então a conta realmente não bate, e por quê? 

Porque o perfil das crianças que estão aguardando a adoção, não é o perfil que 

esses casais, essas pessoas querem adotar, então é muito complicado isso. Então, 

tem essa questão da falta de políticas públicas, essa questão de pensar a adoção 

como uma forma de resolver a questão do acolhimento, que é um equivoco. Eu 

penso que basicamente são essas coisas que acabam fazendo com que essas 

crianças permaneçam tanto tempo nesses espaços, porque se a cidade não oferece 

condições mínimas para que esses filhos retornem para seus lares, eles vão ficar lá, 

sabe-se lá até quando. E aí, como falei, são espaços que nem sempre oferecem 

segurança, oferecem cuidados adequados para essas crianças, e acaba essas 

crianças sendo revitimizadas nesses espaços. Tem acolhimentos que viram a casa 
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da criança mesmo. A casa da criança é ali. Onde você mora? Eu moro ali num 

acolhimento tal. Ele até perde essa referência da casa dele, porque na verdade ele 

não mora lá, ele está lá, ou deveria,  ao menos em tese, estar lá por um período até 

que as coisas se resolvam. Mas na verdade acaba se tornando um período tão 

longo, que ele acaba assimilando aquele espaço como sua própria casa, o que é 

horrível. [00:25:25] 

Larissa: Sim... a provisoriedade da medida de acolhimento prevista no ECA, é 

uma realidade, é uma ficção? Você pode dar alguns exemplos sobre isso? 

Marcos: Olha, eu... Eu acho que é uma ficção... eu acho que é uma ficção porque a 

realidade, o concreto desses... Dessas questões são muito diferentes. Houve uma 

alteração agora no ECA, eu não me lembro... Faz pouco tempo também, onde se 

pede uma... Uma celeridade nos processos e nos atendimentos das crianças que 

estão nos acolhimentos e eu vejo isso com muito cuidado, porque celeridade nem 

sempre é qualidade, aliás, na maioria das vezes nem é qualidade.[00:31:14] 

Larissa: Você diz celeridade no sentido de acelerar os processos? 

Marcos: Isso, de acelerar os processos, por exemplo, a lei define que a criança não 

pode ficar mais de dois anos num acolhimento. Para isso você tem que fazer isso, 

isso e isso, estabelece uma série de... de prazos, estabelece uma série de 

procedimentos que deverão ser feitos naquele curto período de tempo, não que eu 

ache que dois anos seja pouco tempo, acho que dois anos é muito tempo, o que eu 

entendo é que não dá pra gente achar que todo e qualquer caso vá ser resolvido 

dentro daquele espaço de tempo. Há casos que podem ser resolvidos bem antes 

disso, e há casos que podem demorar mais. Agora, o que a gente não pode é 

simplesmente estabelecer regras, padrões, fluxos que de alguma forma prejudiquem 

o atendimento a essas crianças. Então, por exemplo, muitas vezes nesses espaços 

os técnicos precisam fazer avaliações apressadas e aí não conseguem avaliar de 

forma... Adequada, porque aí não têm tempo também de observar outras questões, 

não têm tempo de acompanhar a família direito... Então, acabam sendo obrigados a 

estabelecerem algumas... Alguns encaminhamentos com relação àquela criança 

que, se tivesse um tempo maior para fazer aquilo, provavelmente observaria outros 

aspectos relevantes para aquele caso e que muitas vezes esses casos acabam não 

sendo... Esses aspectos relevantes acabam não sendo observados. Avaliar por 

exemplo uma família de um adolescente que está no acolhimento, isso requer um 
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tempo, isso requer um cuidado maior e muitas vezes para atender esses prazos que 

são estabelecidos, acabam não observando algumas coisas direito, fazendo as 

coisas muito corrido, né? Muito ligeiro... E não dando conta de tudo, eu vejo isso 

com muito cuidado. Ao mesmo tempo que é uma medida importante para que a 

criança ela não fique tanto tempo acolhida, mas também não adianta ter esse tempo 

e fazer as coisas de qualquer jeito, desacolher aquela criança e daqui a pouco 

aquela criança ter que voltar novamente. Eu vejo essas medidas de... que são 

postas pela própria justiça, pelas leis de uma forma muito paliativa, porque ninguém 

quer trabalhar no problema maior, que é a questão das políticas públicas mesmo. 

Então assim, eu não ofereço políticas públicas adequadas, então a criança ela é 

obrigada a ter que ficar mais tempo no acolhimento e aí eu venho, jogo uma lei em 

cima dizendo "olha, essa criança não pode ficar mais que esse tempo no 

acolhimento". Beleza, mas eaí? Eu vou fazer o que com essa criança, com esse 

adolescente? Se não existe lá atrás uma base, se não existe uma política pública 

que dê conta dessas crianças e desses adolescentes. Então é sempre atacando o 

problema pela... Quer dizer, nunca ataca o problema em si, atacam somente as 

consequências desse problema. E aí isso tudo vai virando uma confusão só, porque 

eu não resolvo nada, eu só vou só colocando "band-aids", sabe? Eu só vou 

colocando curativos, só vou colocando... Vou cobrindo aquele problema com alguma 

coisa, até uma hora que isso estoura, porque é isso, uma hora colapsa, uma hora 

estoura tudo e aí é pior ainda, né? Então essas medidas que são tomadas, essas 

leis que são criadas, determinando o tempo, os fluxos, eu considero a importância 

disso, mas eu também vejo com muito cuidado, porque muitas vezes isso leva a 

gente a fazer procedimentos sem observar aspectos relevantes daquela... Daquela 

situação, daquele caso, daquela história, daquela criança. São várias coisas que 

acabam comprometendo essas avaliações. [00:32:08] 

Larissa: E o que que você acha fundamental para garantir, ou melhor, para 

viabilizar a provisoriedade da medida? 

Marcos: É isso, eu acho que... Eu penso que sem políticas públicas adequadas... 

Adequadas, que considerem a realidade das mães trabalhadoras, das mães da 

periferia, das famílias que vivem em espaços insalubres, que não considerem tudo 

isso, são políticas públicas fadadas ao fracasso, mesmo. Então, as políticas públicas 

elas precisam... O que precisa são políticas públicas, mas não só políticas públicas 
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por si, mas políticas públicas que considerem, que valorizem, que atendam às 

verdadeiras necessidades dessas famílias que estão perdendo a guarda, perdendo o 

convívio com os seus filhos. Porque... Não adianta ter política pública... E políticas 

públicas que sejam, que venham dessas pessoas, porque não adianta a gente estar 

lá no gabinete, sentado na nossa cadeira confortável, com ar condicionado, 

pensando em políticas que vão atender aquelas pessoas lá sem ao menos ouvi-las, 

fazendo de conta que aquilo que ele está considerando, que tá julgando como uma 

coisa excepcional, maravilhosa, vai dar conta de uma necessidade daquela mãe que 

está lá na favela, por exemplo, que é uma das maiores favelas de palafitas, que 

ficam sobre a água, uma das maiores da America latina, e você não ouvir essas 

pessoas... O que que elas precisam? O que que o Estado pode oferecer para que 

essas mães consigam dar conta de criar seus filhos? Digo mães porque a gente 

sabe que a maioria são mães solo, mas pensando mãe como família mesmo. E aí, 

você não vê esse movimento, vem tudo muito de cima para baixo, não existe um 

cuidado com relação a isso. E coisas simples, por exemplo, pensando em creche, 

por exemplo. Se todas as cidades oferecessem creches 24h para essas mães que 

precisam desse serviço, certamente o número de crianças acolhidas seria 

baixíssimo, porque de alguma forma essas crianças estariam tendo um acesso, 

tendo uma... Um acesso a um serviço público que pudessem dar conta delas 

enquanto a mãe está trabalhando. Agora não pode exigir de uma mãe, de um pai 

trabalhador, de uma família trabalhadora, que ela dê conta de tudo. Ela não pode 

deixar a criança em casa sozinha, mas ela precisa trabalhar para poder alimentar 

essa criança. Como é que ela vai trabalhar se a criança... Com quem que ela vai 

deixar essa criança? Então, perceba que é uma... É uma decisão que a mãe ou a 

família tem que tomar e é muito complicada, porque não pode deixar a criança com 

fome, mas ao mesmo tempo também não tem lugar para deixar essa criança para 

poder ir trabalhar e buscar um meio de sobrevivência pra essas pessoas. Então, eu 

penso que, basicamente, o que poderia mudar essa própria provisoriedade, não é só 

estabelecendo limites, estabelecendo tempo mínimo de convivência num 

acolhimento, isso também acho que é importante, mas juntamente com isso tem que 

ter as políticas públicas para poder dar conta dessas questões, dessas 

necessidades, que são necessidades objetivas. As pessoas precisam comer, 

sobreviver. E para comer, para sobreviver nesse mundo capitalista que a gente vive, 
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ela precisa de dinheiro, se ela precisa de dinheiro, como ela vai fazer isso? Ou ela 

vai roubar, ou ela vai trabalhar, porque o desespero para poder alimentar uma 

criança, muitas vezes leva as pessoas a fazerem coisas que não fariam em outra 

situação. Então eu penso que a base principal mesmo deveria ser as políticas 

públicas para atender essa população, considerando as suas especificidades e as 

suas especialidades. As outras coisas, acho que entram como secundárias, elas 

entram como complemento daquilo que está lá na base. Não dá para ter só 

complemento, precisa ter uma base e outras coisas que complementem essa base 

para dar conta das várias especificidades que essa base vai ter. [00:37:13] 

Larissa: É, uma coisa leva a outra no caso. Considerando suas reflexões, 

experiências, quais seriam os desafios que você destaca para que a 

provisoriedade seja viabilizada no acolhimento? 

Marcos: Eu penso que seria importante que as... Que houvesse mesmo uma 

mudança cultural em relação a própria questão da criança e do adolescente, pensar 

essas crianças e adolescentes como seres... Como pessoas em desenvolvimento, 

com suas subjetividades, com suas potencialidades, não apenas como um ser 

humano que precisa o tempo todo ser tutelado, precisa o tempo todo um adulto dizer 

para ela o que ela precisa fazer, o que ela tem que fazer. Isso seria um dos 

aspectos, além dessa questão mesmo da organização das políticas, porque quando 

a gente fala política pública a gente não está falando somente em assistência social. 

A gente está falando em... Além da assistência social, a gente tá falando em 

educação, a gente tá falando em moradia, a gente tá falando em acesso à bens de 

consumo, e bens de consumo que estou colocando aqui não é nem nada... É o 

básico mesmo para sobrevivência, é a comida decente, a quantidade decente de 

comida, porque muitas vezes tem comida, mas não é uma quantidade adequada que 

dê conta para aquela família. Então, quando a gente fala em políticas públicas, a 

gente tá falando desse grande guarda-chuva de políticas, que dêem conta dessa 

família. A gente pensar questões de uso abusivo de drogas, como a gente tinha 

colocado lá no começo, porque quando eu trabalhei com... Na saúde mental, por 

exemplo, o que a gente via muito era famílias, mães e pais que perdiam, por 

exemplo, a guarda dos filhos por conta desse uso nocivo de algumas substâncias 

psicoativas. E mesmo a lógica desses espaços de tratamento para o uso abusivo 

dessas... Dessas substâncias, é uma cultura de que a pessoa precisa... Não pode 
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usar, né? Quando na verdade pode usar, mas de que forma vai usar? Como eu vou 

estabelecer minha relação com a substância psicoativa, onde eu consiga fazer o uso 

e dar conta da minha vida, dar conta das coisas que estão ao meu redor, dar conta 

dos meus... Da minha família. Porque o problema não é a pessoa usar, é a forma 

como ela usa... Mas a lógica das políticas que a gente tem, é uma lógica de 

abstinência, então, a pessoa tem que parar... A pessoa tem que parar, porque se 

não ela não vai conseguir determinada coisa, por exemplo, retomar o convívio com 

os filhos, por exemplo. Então você precisa parar de fazer isso senão você não vai ter 

a guarda do seu filho de volta. E aí a pessoa não vai parar... Ela pode até parar 

naquele momento pra conseguir aquilo que ela está querendo que é que o filho 

volte, que a filha volte. Mas ela não vai... Assim que ela conseguir ela vai retomar o 

uso e vai retomar o uso de uma forma muito mais agressiva. Então, o foco, por 

exemplo, das políticas públicas, nesse caso, por exemplo, não é o tratamento em si, 

mas é a abstinência total, é parar com tudo. Não é uma redução de danos, a maioria 

desses espaços de trabalho é nesse sentido. Então, o que eu penso é que além de 

tentar mudar essa cultura da criança como ser... Da criança e do adolescente como 

ser inanimado, como ser que depende sempre do outro, é pensar também em 

políticas que atendam tanto essas famílias, como a própria criança ou adolescente, 

políticas, como falei, né? Educação, saúde, moradia, renda, emprego... Porque, 

como é que eu vou cuidar da minha família se eu não tenho emprego pra poder 

conseguir isso? Então, são vários aspectos, mas eu acho que é pensar que a 

política pública ela está nesse... Nessa base, e aí as coisas outras, elas precisam vir. 

Eu penso que esse seria o caminho que a gente poderia começar a alterar esse 

estado de coisas que a gente tem, com relação à criança e ao adolescente, porque 

as políticas mesmo que atendem essas crianças e adolescentes são políticas muito 

paternalistas, são políticas de tutela, são políticas de caridade, são políticas de 

benemerência, que não resolvem nada, né? Só vai resolver naquele momento. 

Então, não adianta eu dar umas... Dar um prato de comida para quem está com 

fome, somente isso... Porque amanhã ele vai ter fome de novo... Depois ele vai ter 

fome de novo... E como eu vou... Eu preciso dar condições... É claro que eu tenho 

dar comida, mas não é só a comida... e geralmente, o que acontece é isso.... Dão só 

comida... E só comida não resolve... Porque tem outras coisas, não é só fome. É 
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fome também, mas não é só fome. As pessoas precisam de mais coisas. Acho que é 

isso. [00:43:49] 

Larissa: Eu acho muito legal suas reflexões sobre o assunto, e inclusive, se 

você quiser pontuar mais alguma coisa, porque no caso foi a última pergunta, 

mas se você tiver mais alguma reflexão sobre o assunto, quiser pontuar mais 

alguma coisa também... Pra gente finalizar... 

Marcos: Eu acho que... Bom, eu como eu... Eu tô fazendo agora doutorado e minha 

pesquisa vai trabalhar um pouco sobre... Sobre crianças... Tentar construir uma 

historiografia da criança negra no Brasil. E aí, eu sou militante do movimento negro, 

ativista, pesquisador nessas áreas, então a questão racial sempre esteve comigo 

desde a minha graduação até agora. Então eu penso que a gente precisa, como eu 

tinha falado, pensar em políticas públicas que atendam as verdadeiras necessidades 

dessas pessoas. E aí, essas pessoas, elas tem cor, essas pessoas elas tem um 

lugar específico onde vivem, onde moram, essas pessoas elas têm especificidades 

que devem ser consideradas, então é pensar uma política pública que atenda essas 

necessidades, mas que também venham dessas pessoas. Não é pensar uma 

política pública construída nos gabinetes dos prefeitos, dos secretários de governo, é 

pensar políticas que realmente... que sejam construídas a partir da realidade dessas 

pessoas. Então, acho que... Políticas públicas que considerem de fato as 

particularidades e as especificidades das pessoas que serão atendidas por essas 

políticas. E aí nesse grande guarda-chuva de políticas, é pensar sobre isso. Porque 

as pessoas, elas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. Então não 

dá para eu dizer que uma política tal vai dar conta de toda essa diversidade que a 

gente tem na nossa sociedade. É pensar nessas políticas de uma forma de 

totalidade, pensando o individual e o particular também, considerando essas 

diferenças todas, essas especificidades, essas especialidades que cada segmento 

tem. Eu penso que é isso, Lara. 

Larissa: Tá certo, muito obrigada por sua contribuição, ajudou bastante não só pro 

TCC, como também enquanto pra minha formação, enquanto Assistente Social, 

porque eu queria muito atuar nessa área, ainda quero, então mais uma vez eu 

agradeço. 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA III 

(Realizada em 29/10/2020) 

 

 

Larissa: Então, se você quiser começar se apresentando, como eu falei, já fiz 

uma breve apresentação, sou a Larissa, sou estudante de Serviço Social, tô na 

reta final aí do curso, só falta o TCC e meu TCC, como eu tinha comentado é 

sobre a provisoriedade da medida de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes. Mais uma vez obrigada pela participação. 

Arthur: Então, Larissa, eu sou Assistente Social, atualmente eu trabalho no tribunal 

de justiça, já há 15 anos... Trabalho exatamente com... Uma das frentes de trabalho 

é a questão do... De acompanhar os acolhimentos institucionais e eu tenho... A 

minha formação eu já... Eu tenho... Eu sou formado há 32 anos, então eu já tô há 

bastante tempo no mercado e em 2018 eu concluí o meu mestrado também. Acho 

que é isso. 

Larissa: Legal... E queria saber qual que é a sua aproximação com o tema, 

como que ela se dá... 

Arthur: Então, com relação ao acolhimento institucional, eu já trabalho há vários 

anos, né? Teve um momento que eu trabalhei na prefeitura de X e eu fui 

coordenador de uma casa de acolhimento. Então, começou dali e isso era em 

2000... É, por volta de 2002 é que eu trabalhei nessa casa de acolhimento e fiquei 

bem mais próximo do tema, aí depois vim, em seguida, em 2006 entrei para o 

tribunal e aí eu venho desde lá, continuo trabalhando com essa mesma temática. Já 

dei alguns... Já fiz algumas oficinas pra trabalhadores de serviços de acolhimento, lá 

no local Y, sobretudo, então eu tenho uma aproximação. [00:01:23] 

Larissa: Você trabalha no tribunal na Vara da Infância e da Juventude, no 

caso? 

Arthur: É... É que a gente lá trabalha tanto na Vara da Infância e da Juventude, como 

também na área cível, então são as duas áreas que a gente trabalha. Eu não tenho 

especificado uma, eu trabalho em todas... Em todas as demandas de processos que 

vêm pra mim, eu atendo, tanto da cível quanto da infância e juventude. 

Larissa: E a medida de acolhimento é uma prática histórica no Brasil, né? E aí 

você poderia contar como você tem visto essa medida de proteção, ela tem 

sido usada pra quê, por quê, e como? 
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Arthur: Então, o que eu costumo perceber, e hoje assim, pelo menos aqui na 

comarca que eu trabalho essa medida protetiva ela sempre, assim, na grande 

maioria das vezes, quem inicia, quem dá o start aí pra ela é o Conselho Tutelar, né? 

Que acaba fazendo esse início dessa possibilidade que, em seguida, vem a ser ou 

não ratificada pelo juiz da infância e juventude. Então, normalmente o que eu vejo é 

que ela é utilizada... É um recurso utilizado pelo Conselho Tutelar naqueles casos 

em que ele não vê saídas pra... Dentro de uma família substituta, uma coisa que 

seja mais... Naquele momento em que ele tá atendendo, às vezes um... Há uma 

situação de denúncia, ou mesmo alguma situação mais grave que ele tem que tomar 

alguma atitude naquele momento. Às vezes não tem possibilidade de lançar mão 

sobre a possibilidade de uma família... Sei lá, um parente, um familiar próximo que 

possa ficar com a criança, acaba lançando mão do acolhimento institucional... E aí 

acaba que algumas situações são... Às vezes são coisas só... Uma questão de 

encaixe assim... Sei lá, se pensasse de uma outra forma teria uma solução que não 

precisaria do acolhimento... Mas às vezes no calor da necessidade de resolver o 

problema, acaba se utilizando desse recurso, né? Que deveria ser o último. 

[00:03:09] 

Larissa: Sim, deveria ser excepcional... E como explicar o fato de haver 

crianças e adolescentes vivendo em acolhimento pra além do tempo disposto 

em lei? E dentro dessa pergunta eu queria fazer outra também que é se você 

observa um tempo médio de acolhimento pra essas crianças e adolescentes. 

Arthur: Tá. Então, essas crianças e adolescentes vivendo em acolhimento, a gente 

percebe que se existe investimento das políticas sociais, das políticas públicas, 

muitas vezes esse acolhimento ele é abreviado. Ou seja, a família tá passando por 

necessidade, ainda assim, com relação àquela primeira pergunta que você me fez, 

eu acho interessante destacar que infelizmente a maioria dos acolhimentos, eles são 

caracterizados como negligência da família. Então, se rotula isso como negligência, 

mas de uma forma assim, geral. E na verdade, quando você vai estudar o caso, não 

se trata de negligência. Muitas vezes se trata de pobreza, de miséria mesmo e as 

políticas públicas não estão sendo adequadas, não estão sendo eficientes e acaba 

trazendo essa consequência. Mas muitas vezes não é negligência, são outros 

fatores, mas que, de uma forma mais fácil, ou mais simples, tudo é chamado de 

negligência. E não é, na verdade precisa ser isso melhor esclarecido e melhor 
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definido. Muitas vezes é uma situação, às vezes de drogadição dos pais, por 

exemplo, então, ao invés de se colocar essa questão como a questão de fundo, se 

coloca negligência. E na verdade muitas vezes esses pais não são negligentes, eles 

estão numa condição de saúde mental e de dificuldade muito grande e tem uma 

dificuldade de lidar com o filho, mas não necessariamente é uma falta de amor, ou 

coisas do tipo, mas é que não tá conseguindo cuidar, né? E não é uma negligência 

em si, mas acaba se traduzindo dessa forma nas estatísticas, né?  

[00:05:21][00:07:19] 

Larissa: Na verdade, a negligência começa pelo Estado, né? 

Arthur: Isso, a negligência na verdade, retomando o que eu tava dizendo, então, as 

políticas públicas elas não estão sendo eficientes, e aí acaba se traduzindo em 

acolhimentos institucionais. 

Larissa: E aí, a questão do tempo médio de acolhimento, você observa? 

Arthur: Então, aqui na nossa comarca, a gente tem apenas um serviço de 

acolhimento e... Na verdade dois, é que é o mesmo... A mesma instituição, aqui não 

é municipal, ele é terceirizado, né? A gente... Na verdade eles têm duas casas, mas 

é o mesmo... É a mesma entidade, então aquelas crianças que já estão 

permanecendo mais tempo, elas transferem pra uma casa que seria uma coisa mais 

permanente e tem uma casa que é de uma provisoriedade, vamos dizer assim, os 

casos de maior provisoriedade ou até que se tornem permanentes, vamos dizer 

assim. Então, o que a gente observa é que assim, aquelas situações que... Foram 

uma situação de abandono, que não tem mais solução... O serviço e mais a rede e 

mais o setor técnico do fórum, a gente consegue trabalhar, vamos dizer, mais rápido 

pra definir uma adoção, por exemplo, mas quando é uma situação de abandono 

mesmo, que a família sumiu, enfim, tá numa situação de desamparo total, então, 

consegue-se esse trabalho. Agora, quando é uma situação de investimento na 

família de origem, no sentido de não deixar que vá pra uma situação de adoção, eu 

vejo que isso acaba tendo muita dificuldade de ser desenvolvido, né? Porque 

envolve CRAS, envolve CREAS, envolve saúde, então você uma série de serviços 

que em algumas situações não se conversam, então cada um faz o seu trabalho e 

acaba não tendo uma... Uma interdependência, vamos dizer assim, no andamento 

do serviço, né? Eu não vejo nem como uma falta de interesse das pessoas, não é 

isso, mas é que acaba cada um fazendo o seu, todo mundo tem demanda de 
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trabalho, do jeito que tá organizado, falta de trabalhador, uma série de coisas, então 

acaba todo mundo cada um fazendo o seu pedaço e essa coisa não se liga, não tem 

uma liga, não dá uma liga. Então, algumas situações você consegue chamar uma 

reunião pra que a rede converse, que aí se defina alguma coisa, mas as vezes a 

coisa vai passando, né? Principalmente nessa situação que eu falei de tentar uma 

re... Reaproximação da família, algumas situações, como eu falei, a questão do uso 

de drogas é muito frequente, né? Dos familiares e isso, em princípio às vezes é 

encarado como um certo preconceito, né? Entendendo que não há o que fazer com 

essa família, quando... Quando na verdade tem né? Tem várias coisas que podem 

ser tentadas, mas o problema é que acaba não acontecendo, por uma série de 

coisas, mas acho que muito mais, como você falou, pela negligência do Estado aí, 

das políticas públicas. Então, uma média assim, vou dizer, que uma criança fica 

quando ela tem uma perspectiva, eu acho que dá uns dois anos. Dois anos, acaba 

acontecendo. Agora, tem aquelas situações que a criança não vai sair mesmo, 

porque não tem outro jeito, né? Aí essas, há algumas outras tentativas, em média 

assim, quando se define, se define pela adoção, esbarra numa outra situação que é 

a seguinte: quem quer adotar, quer adotar bebês, né? Crianças bem pequenininhas. 

Então, aquelas crianças velhas, né? De cinco, seis anos pra frente e adolescente, 

vish, sem muita chance de adoção, né? Então, normalmente, o que que eu consigo 

perceber? Que uma família que tá numa dificuldade, ela... O que que acontece? Nos 

primeiros seis meses de vida, pelo menos eu tenho essa impressão, é uma 

impressão empírica minha, eu não estudo sobre isso, mas é o que eu percebi... Eu 

percebo assim... Nos primeiros seis meses, a criança tá sendo amamentada pela 

mãe. Então, acaba indo, vai vai vai, os seis meses... Depois dos seis meses, quando 

a gente percebe que é uma família que tem dificuldades, aí é que a coisa aparece de 

uma forma muito mais gritante. Mas aí, por quê? Tá faltando aí as outras políticas 

funcionarem, assistência social, saúde e tal... Mas normalmente uma criança ela vai 

ser acolhida ali quando a criança já tá nos seus oito, nove, dez meses, né, quando é 

uma situação muito grave, e... Ela é retirada e quando essa família, pelo menos em 

princípio, faz questão de ter a criança de volta, então começa todo um trabalho, e 

isso vai demorar um ano, dois anos, ou seja, quando essa criança tiver... Quer dizer, 

não há solução, não tem o que fazer pra essa família, já foi tentado tudo, tal, não sei 

quê, quando essa criança vai tá pronta pra adoção, ou seja, sem nenhum embaraço, 
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ela já vai ter lá os seus três anos, né? E aí, nem toda família que adota, quer uma 

criança de três anos. Porque acha que a criança depois dos três, quatro anos já tá 

cheia de vícios, que não tem mais... Que não vai obedecer, já veio cheia de 

problema, ou seja, já vem com defeito de fábrica, né? E aí não vai conseguir ser... 

Então, é muito difícil. As pessoas que adotam, assim, apesar de ter mudado muito o 

perfil nos últimos tempos, mas as pessoas que adotam, normalmente querem adotar 

até um ano de idade. E aí essas crianças na situação de vulnerabilidade social, as 

que vão estar prontas pra adoção, elas vão ficar prontas lá com três anos ou mais. 

Normalmente é esse o processo que acontece e aí gente vê essa incongruência, um 

monte de criança vivendo em abrigo, ao mesmo tempo a gente vê um clamor das 

pessoas dentro da sociedade falando "ai, eu quero adotar e não consigo, porque o 

fórum é burocrático, não sei que lá", mas é essa incongruência, entendeu? O fórum 

é burocrático não, o fórum está tentando não desvincular a criança da família de 

origem, então, tem todo o trabalho junto com a rede e tal. E as pessoas que querem 

adotar, querem adotar normalmente crianças brancas, meninas e de olhos claros e 

até um ano de idade, aí não bate as coisas. Então há esse descompasso. 

[00:07:43][00:14:36] 

Larissa: É bem complicado mesmo, né? Porque você vê os dados, sempre tem 

um monte de adotantes mesmo, no... Cadastrados, e um monte de crianças 

para serem adotadas, e adolescentes, e aí ficam. Por que, né? Que... Isso 

acontece, né? 

Arthur: Pra você ver, assim, em números... Em grossos números, assim, hoje o 

Cadastro Nacional de Adotante, ele tá em... Por volta de uns 30 mil cadastros, e 

crianças, em torno de sete mil. E não fecha a conta. Crianças e adolescentes, né? 

Não fecha a conta, por conta dessa situação. E a mídia, assim, faz esses apelos 

"puxa, tem tanta gente querendo adotar, por que que tem essa burocracia de liberar 

as crianças?", mas na verdade, é que esses cadastros não batem com a realidade. 

É uma criança ideal, pra uma criança... Em contraponto de uma criança ideal, né?  

Larissa: Sim... Têm todas essas questões. E a questão também da tentativa de 

colocar de volta a criança na família de origem, né? Que normalmente é a 

primeira... 

Arthur: Isso é a prioridade, isso é a prioridade. Do ponto de vista nosso, técnico, a 

prioridade é a gente por na família de origem, não é sair distribuindo crianças, né? 
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Como as pessoas acham que, na verdade você tem que tentar... Mesmo as 

campanhas que são mais apelativas pra essa questão da adoção, fala assim "ai, a 

criança tem que ter uma chance", sim, tem que ter uma chance, mas ela tem uma 

família de origem, então primeiro eu preciso tentar essa família. E não é de um mês 

pro outro que se consegue, então ela demora um pouco mais, né? Por isso é que 

nós somos contrários, por exemplo, a uma onda e algumas pessoas por aí na... 

Atualmente, tão tentando discutir projetos de lei pra celeridade da adoção, né? E 

isso, mais uma vez, é pra criminalizar a pobreza, né? Quer dizer, então a pessoa 

vem de uma situação de miséria, então vamos retirar os filhos deles. Não pode, 

né?[00:15:00][00:16:45] 

Larissa: É... Dá pro Estado ou pra outras pessoas que "têm mais condições" 

cuidarem, né? 

Arthur: Exatamente. 

Larissa: É bem complicado, é uma série de violações, né? Então... Bom, você 

meio que já respondeu essa pergunta, mas acho que... Se você tiver mais 

coisa pra falar, a provisoriedade da medida de acolhimento prevista no ECA, é 

uma realidade? É uma ficção? Poderia apresentar exemplos? 

Arthur: Então, eu acho que a provisoriedade ela... Ela sempre caminha com aquela 

ideia da excepcionalidade, que é o que a gente falou no início... De... Ser o último 

dos recursos, ser excepcional, né? Tanto é que algumas situações, como é que 

funciona, assim, na prática, né? No final de semana, aconteceu um problema lá, o 

Conselho Tutelar leva a criança pro acolhimento, né? Dá entrada lá no acolhimento. 

Oficialmente, essa criança não está acolhida ainda, ela só foi... Foi ficar lá. Quando é 

na semana, o Conselho Tutelar precisa comunicar o juiz sobre... Que essa criança 

se encontra no acolhimento e o juiz então pede um parecer da equipe técnica, pra 

saber se realmente consolida esse acolhimento ou se essa crian... Ou se tem outra 

possibilidade pra ela, a não ser continuar no acolhimento. E às vezes a gente tem 

que fazer esse estudo assim, rápido, pra ver se existe algum parente, vê se... Com a 

própria mãe, com o próprio pai, o que que aconteceu, pra tentar ver se é o caso de 

reversão antes de um acolhimento mais definitivo, né? Então, em alguns dias a 

gente consegue fazer isso, né? Essa questão da provisoriedade, ela... eu acho que 

ela acontece mais ou menos. Eu acho que no passado, ela era muito mais 

contundente, assim, no sentido de as crianças serem colocadas no abrigo, que antes 
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chamava abrigo, né? E seriam esquecidas lá... Essa provisoriedade ia ficando de 

lado. Eu... Pelo menos na minha realidade, o que eu vejo que essa provisoriedade, 

ela é uma provisoriedade de médio prazo, vamos dizer assim, não é uma coisa de 

dias, né? Mas muitos casos a gente em meses consegue estar resolvendo. Não é 

uma coisa assim tão difícil. O que... Eu acho que o que pega, volto a dizer, o que 

pega, é a falta das políticas públicas pra estar auxiliando isso, ou seja, se eu digo 

assim "não, essa família tem condição de ficar com o filho, mas tá morando na rua, 

aí não tem condição, tem que entrar a habitação pra poder resolver este problema, 

não é? E a gente... muitas vezes isso num tem como fazer, por conta da falta... da 

ineficiência das políticas públicas, né? É de não... não tá respondendo as 

necessidades, se aquela família tem uma necessidade de moradia, tem que se 

trabalhar essa questão da moradia em curto prazo, até pra poder possibilitar a saída 

dessa criança do serviço de acolhimento... né? Ou sei lá, trabalho, emprego, 

geração de renda, qualquer coisa assim, que vá trazer essa possibilidade. Porque 

muitas vezes a gente vê situações, que há vínculo afetivo, há vínculo total da família, 

mas não existe... falta algumas... alguns componentes pra essa criança ficar 

minimamente bem instalada, e acaba você não tendo essa possibilidade, né? E isso 

é que traz essa provisoriedade... se estende essa provisoriedade um pouco 

mais...[00:17:18][00:20:39] 

Larissa: É, porque é estrutural esse problema, né? Muitas questões... 

Arthur: É... Eu quero trazer também um exemplo, tanto do... Eu já trabalhei em outro 

fórum lá no local Y, e aqui também, e muito mais lá assim, a gente já... Quando eu 

comecei a trabalhar, encontrava muitas questões de crianças que estavam no abrigo 

e não tinham, no serviço de acolhimento, e não tinham um processo correspondente 

no fórum que acompanhava a situação dela. Ou seja, haviam crianças acolhidas que 

não tinham um processo judicial. Ou seja, o que significa isso? Elas estavam 

esquecidas dentro do abrigo. Claro, sendo trabalhadas lá, tendo alimentação, não 

sei o que, junto com as outras, mas no ponto de vista da situação dela jurídica, não 

tinha nenhum andamento. Ninguém tava buscando resolver a situação dela e dar um 

andamento, ou volta pra casa, ou vai, sei lá, pra uma família substituta... Acabava se 

perdendo, e a gente não teve um trabalho de ver criança por criança, onde eu 

trabalhava era um... Era uma comarca que pegava três cidades, e aí... Eram muitas 

crianças, cada cidade, sei lá, tinha um acolhimento de 20, 30, 40 crianças, então a 
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gente teve o trabalho de pegar cada criança e fazer essa checagem, tem processo 

judicial? Não, num tem. Se não tem, vamo criar, e aí provocava o ministério público 

pra criar esse processo e dar um destino, definir a situação da criança, se não tinha 

jeito, pelo menos que fosse definido pra que ela pudesse... Pudesse ser adotada, 

podia ser pra adoção e tudo mais. Agora, eu acho que hoje essa situação, até por 

conta dos aperfeiçoamentos, do... Das políticas, o próprio Estado tem essa... Como 

é que eu diria assim... Essa incoerência, né? Ao menos tempo que ele não protege, 

ele cria algumas ações que são protetivas, né? No sentido, por exemplo, da história 

do serviço de acolhimento, nos últimos anos, pra trás... De 2018 pra trás, eu falo 

assim, porque é um marco, de 2018 pra trás a gente teve várias... Várias ações que 

levaram a qualidade do serviço de acolhimento, terem uma qualidade melhor, uma... 

ter parâmetros pra poder trabalhar. Eu acho que isso ajudou bastante a se pensar 

algumas questões que ficavam totalmente perdidas. Então, eu acredito que hoje 

essa situação melhorou, pelo menos aqui na minha região eu acho que melhorou, 

não sei em grandes centros e tal, mas melhorou no sentido de ter pelo menos esse 

controle, eu acho que o judiciário tem controle... Sei lá, de 98% das crianças que 

estão em serviço de acolhimento. Não posso dizer... Aqui a gente tem 100%, mas 

acho que há... Pode até ser que tenha lugares grande assim, que ainda tenha 

alguma falha mas é muito pouca. Eu acho que isso garante também que essa 

possibilidade dessa provisoriedade, ela acontecer de uma forma mais concreta. 

[00:20:46] [00:24:16] 

Larissa: Essa questão que você trouxe da outra comarca que você trabalhava 

foi em que época mais ou menos? Em que ano? 

Arthur: Foi de 2006 a 2013, que eu trabalhei. 

Larissa: E era comum então essa... Esse esquecimento, assim, jurídico, das... 

Dos processos das crianças? 

Arthur: Então, pelo menos a realidade que eu encontrei lá foi essa, mas não acredito 

que seja uma coisa... Acredito não, eu tinha outros relatos de outros colegas do... Do 

tribunal, que isso acontecia mesmo, né? Ou seja, a criança ia pro serviço de 

acolhimento, por algum motivo isso não era comunicado ao fórum e assim ficava. 

Alguém esqueceu e a criança ia ficando lá. Um belo dia, se alguém conseguia 

enxergar aquela criança, alguma coisa ia ser feita, senão... Ela ia passando os anos 

lá no serviço de acolhimento... Pelo menos eu quando cheguei verifiquei algumas 
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crianças que assim, já tavam quatro, cinco anos lá e ninguém... Ninguém via o que 

tava acontecendo. Então, foi daí que a gente conseguia provocar e... E começar a 

dar algum destino, ou retomar, procurar família, tal... porque na verdade, o que 

acontecia antes? É isso que eu tô dizendo... Por que que eu digo que... Nos 

últimos... De 2017 pra trás... Foram feitas algumas... alguns incentivos, inclusive 

uma questão de parâmetros de trabalho, pra que todo abrigo também tivesse 

equipe... Todo serviço de acolhimento também tivesse equipe técnica, porque não 

tinha equipe técnica. Então, os serviços de acolhimento, eles eram as vezes coisas 

de caridade, então aquela senhora caridosa lá que tinha um monte de criança, mas 

não tinha uma espertise técnica de trabalhar família. Então, muitas vezes você via 

que a ideia era assim, ah tá no acolhimento tá seguro, então não tem prioridade de 

correr. Então você via assim, que ninguém queria saber da... Às vezes a família fazia 

plantão na porta do acolhimento e as pessoas não deixavam ver a criança. A família 

tava tentando ter esse processo de aproximação e o abrigo era fechado, o serviço 

era fechado. Quando muito, tinha visita uma vez por semana, não sei que e tal, 

então tinham regras que foram quebradas ao longo desse tempo, nesses últimos 

anos, né? Que foram quebradas porque se definiu, e é o entendimento correto, 

porque isso é a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que haver 

essa convivência familiar e comunitária. Então, aí era uma briga com as entidades 

de atendimento, que as pessoas falavam "não, não pode a família entrar aqui, 

porque vai trazer problema para as outras crianças, que..." não, ela é família, ela tem 

que tá participando da vida da criança. A não ser que ela tenha feito algum crime, 

alguma coisa que não tem... Que não é compatível, aí é diferente. Mas se não é 

isso, ela tem que participar da vida da criança dentro do serviço de acolhimento. 

Então, nesse sentido, ia acontecendo isso, ou seja, as crianças eram esquecidas. A 

dona do serviço de acolhimento, a pessoa caridosa lá e tal, dizia assim "não, essa 

família não vai entrar aqui" e por isso ficava, ninguém intervia. Se o juiz não sabe, 

como é que vai tomar providência? Quando começa ter o processo, ou seja, eu faço 

o acompanhamento, a equipe técnica faz o acompanhamento, e fala assim "mas por 

que que essa criança não tá recebendo jeito?" "Ah, porque eu não quero", não, não 

tem porque você não quer, e o juiz determinava, então essa criança tem que receber 

a visita. E assim por diante. Então, essas situações que eram muito mais comuns aí 

a 10, 15 anos atrás, acho que hoje tá um pouco diferente, eu espero que esteja, 
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porque, como eu trabalho só nessa comarca e eu tenho... Eu acompanho o serviço 

de acolhimento de 20 crianças, então eu não sei a dimensão aí, como é que tá no 

geral. Mas aqui, a gente costuma trabalhar. Mesmo a gente fazendo essa 

intervenção, existe alguns abusos, algumas coisas, imagine se não tivesse, né? 

[00:24:51] [00:28:55] 

Larissa: É, seria bem mais complicado... 

Arthur: É... Só pra complementar, a equipe técnica do fórum, Assistente Social e 

Psicólogo, pra mim é fundamental nesse processo de acompanhamento dos 

serviços. Porque aí tem condição dele fazer uma ponte com a equipe técnica do 

serviço de acolhimento, que agora tem, então isso eu acho que valoriza bastante, 

traz uma qualidade maior pro serviço, no sentido de que esses profissionais que 

trabalham no serviço de acolhimento, eles realmente entendam que o papel deles - 

porque também tem isso, o entendimento de papel - que o papel deles é trabalhar 

com as famílias daquelas crianças que estão no acolhimento. Não é trabalhar 

diretamente com as crianças, o psicólogo e o assistente social que trabalham no 

abrigo, eles não tem que trabalhar diretamente com as crianças. Eles têm que tá fora 

do abrigo, tem que tá fora do serviço de acolhimento, pra poder trabalhar com essas 

crianças e promover, abreviar inclusive, colaborar pra provisoriedade. Ou seja, eu 

trabalho essa família, vejo até onde vai. Não dá, então infelizmente essa criança tem 

que ir pra um processo de colocação em família substituta o quanto antes. Então, a 

ideia é quando a criança entra no serviço de acolhimento, eu já tenho que programar 

quando é que ela vai sair, em tese, eu tenho que planejar quando é que ela vai sair. 

O Assistente Social e o Psicólogo tem que ter essa visão, e não que é o lugar que 

agora a criança entrou e agora ela tá segura e não tem problema deixar rolar, não é 

assim. Só pra você ter uma ideia dessa questão de ela tá segura, deixa rolar, no 

fórum, falando da rotina do fórum mais específica, quando a gente fala em réu preso, 

quer dizer, quando tem uma situação de criminal, dentro do ordenamento jurídico, o 

réu preso ele é prioridade, então quando tem algum documento, alguma coisa que 

tem que entrar no processo, isso é prioridade. Então, o cartório tem que correr pra 

deixar as coisas em ordem, quando é situação de réu preso. Quando é questão de 

criança e adolescente, o dia que der ele faz. Então, se é um cartório... A gente vê 

muito assim, se é um cartório criminal e vara da infância e juventude junto, você vai 

conversar "ah, não, eu tenho muita demanda de réu preso pra fazer, depois eu faço 
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esse", então é essa a ideia, entendeu? Pra você ver como não é prioridade. A 

criança já foi tirada da família? Ela tá guardada lá no abrigo? Então tá bom, então 

não é prioridade. Pelo menos esse era o entendimento. Então, hoje a gente sente 

que é diferente, as pessoas entendem isso, mas só pra você ver como é a coisa, 

né? Essa comparação é uma coisa bastante interessante e emblemática, né? 

[00:29:00]  [00:32:00] 

Larissa: Essa pouca atenção que é dada, né?  

Arthur: E é aquela ideia da caridade mesmo, a criança já tá no abrigo, já tá no 

orfanato, como se chamava, então ela tá protegida, então não tem problema. Os 

pais que se ferrem, um dia quem sabe dá pra voltar pra eles, mas isso não é 

importante. Por que que deixou ir pro abrigo? Essa é a ideia, né? Por que que 

deixou ir pro abrigo? Agora não adianta chorar, vai esperar o tempo que for 

necessário. Infelizmente é assim que é a visão, né? 

Larissa: É, uma visão bem moralista da situação, mas... É bem complicado. Eu 

queria perguntar também, o que você acha fundamental pra garantir a 

provisoriedade do acolhimento? 

Arthur: O meu entendimento que é esse trabalho técnico, a equipe técnica eu acho 

que é fundamental dentro do serviço de acolhimento. Fundamental, no sentido de 

trabalhar com as famílias em primeiro lugar. Então, a criança entrou, o adolescente 

entrou, no máximo dois três dias eu tô indo atrás da família pra entender o que que 

aconteceu. Não adianta a gente partir do julgamento "ah, veio pro serviço de 

acolhimento, aquela família não presta", não é assim. A gente tem que ir atrás da 

família, conversar, entender o que aconteceu. Ver se há fundamento nesse 

acolhimento ou se não há, falar pro juiz "não há por que deixar essa criança 

acolhida". Então, quem faz isso? É a equipe técnica, não tem outra pessoa pra fazer. 

Quem tá no serviço de acolhimento, claro, já tem um monte de trabalho lá, manter 

aquelas crianças verificar questão de orçamento, como é que vai manter a casa, 

limpeza, enfim, tudo o que tem que fazer. Então, a gente entende isso. Agora, quem 

tem esse papel de fazer esse trabalho andar, de definir a situação das crianças, é a 

equipe técnica. Então, eu acho que o fundamental pra que a gente promova essa 

provisoriedade, é ter uma equipe técnica alinhada com os princípios do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. [00:33:07] [00:34:32] 



86 

Larissa: Certo. E considerando suas reflexões e experiências, quais seriam os 

desafios que você destaca pra que a provisoriedade no acolhimento seja 

viabilizada? 

Arthur: Eu acho que a gente verificar, no âmbito municipal, por exemplo, a questão 

das políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, se verificar o quanto é que elas 

estão disponíveis a resolver o problema pontual de uma família, por exemplo. Não é 

uma coisa de programa, de boiada, mas assim, quando eu tenho uma situação 

específica, aquela família precisa de um fogão, como que pode viabilizar isso? A 

família precisa de um fogão pra produzir o alimento para as crianças deles, lá, é isso 

que ela precisa. Muitas vezes o município não responde a isso. Não tem como 

responder, porque fala que não dá, num sei o que, mas não é porque... Eu penso 

que não é porque não dá, é porque não acha caminho, porque pra tudo tem solução. 

Mas é uma questão de ter olhar pra essa questão. Então, eu penso que as políticas 

públicas, elas precisam estar adequadas, se adequar às necessidades daquelas 

famílias, entendendo o caso a caso, não é você falar de uma coisa padronizada. 

Muitas situações são diferenciadas, então esta família o problema é habitação, esta 

aqui é trabalho, esta aqui é móvel, mobília, né? Então, existem necessidades 

específicas, assim, pra poder definir uma provisoriedade de uma criança ou 

adolescente voltar pra casa. Então é preciso pensar nisso, às vezes aquele 

adolescente, pra ele voltar pra casa, ele tem problema de saúde mental, ele precisa 

de um atendimento de saúde regular, sistemático... É isso que vai garantir a 

possibilidade dele ficar em casa... E acaba que não se tem esse trabalho. Então o 

desafio pra mim é o aprimoramento das políticas sociais. E a equipe técnica 

também. Uma equipe técnica tem que tá alinhada com os princípios do Estatuto, 

porque também uma equipe técnica que pensa totalmente diferente, que pensa que 

tem que culpabilizar as famílias, também não vai adiantar muito, né? 

[00:34:49][00:37:02] 

Larissa: Você tem mais alguma consideração pra fazer sobre o tema? 

Arthur: Ah, eu acho que a gente já falou tudo, né? Aí você dá umas pinçadas em 

algumas coisas aí que a gente falou pra poder compor essa questão, mas acho 

muito importante a gente entender que essa contradição existe no acolhimento, que 

é o entendimento de que quando a criança tá lá dentro, ela tá segura. E na verdade, 

não, a gente tem que sempre buscar a saída dela, né? O acolhimento nunca é o 
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lugar que pode ser considerado definitivo pra uma criança ou adolescente. Acho que 

isso tem que ficar sempre definido. E eu acho que tem que ter um investimento do 

setor público, do Estado, no sentido de aprimorar essa política de atendimento 

mesmo, né? De uma forma séria, de uma forma definida, porque muitas vezes, 

como eu falei pra você, a gente tem pessoas caridosas que de uma forma 

voluntarista atuam nessa área. Claro, tem todo o seu mérito, não tô desmerecendo, 

mas acaba pecando em algumas coisas, superprotege uma criança, não dá 

autonomia pra que ela possa seguir em frente a vida dela, muitas vezes a criança 

passa a vida dela, a adolescência ali e vira adulto lá dentro do acolhimento, e não 

tem política de se pensar a questão de emprego, de autonomia na vida, né? Muitas 

vezes é muito difícil, as pessoas não conseguem, elas trazem às vezes as crianças 

de uma forma tão perto, tão próximas, às vezes é uma relação tão caseira, mas não 

pensam nessas questões. Vê a criança como uma coitadinha, tal, mas nunca 

preparam pra vida. E aí quando o adolescente sai, ele é perdido, ele não sabe o que 

fazer na vida. E muitas vezes acaba entrando pra uma situação de infração e tudo, 

porque ele não sabe lidar com a vida. Não tem ninguém... E outra coisa que também 

é interessante, não sei se isso também é interessante pontuar pra você, a ideia é a 

seguinte, a família, enquanto a criança tá acolhida, essa família não presta pra nada, 

não presta, é uma família péssima, não sei que lá, não dá pra ela voltar pra essa 

casa de jeito nenhum. Quando a criança tá prestes a... Quando o adolescente tá 

prestes a fazer 18 anos, quem que eles procuram? Esta família. Esta família que não 

prestava. Entendeu? Essa família que não prestava, agora vai passar a cuidar desse 

adolescente, que ela às vezes mal conhece, que ele mal conhece, porque ele 

passou praticamente a vida toda num acolhimento, né? Então, é uma incoerência 

muito grande, se essa família não prestava, ela não presta agora de novo, né? Ou 

então, ela tinha algumas fragilidades, algumas dificuldades que não foram 

trabalhadas pelas políticas sociais. Então agora quando tem 18 anos, que o Estado 

vai lavar as mãos com relação a esse adolescente, aí procura a família e fala "é 

obrigação você receber esse adolescente". Olha só. [00:37:21][00:40:31] 

Larissa: Bem contraditório, né? É um conjunto de violação de direitos, e a 

pessoa vai crescer e continuar tendo esses direitos violados, porque às vezes 

sai do acolhimento pra criança, vai pro de adulto, pra população de rua, 

porque não consegue achar uma forma de ter seus direitos garantidos, ter uma 
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renda, ter moradia... Mas foi muito importante, muito interessante tanto pro 

meu trabalho, quanto pra minha formação mesmo enquanto Assistente Social, 

ter essa conversa, porque é uma das áreas onde eu quero atuar, então essa 

conversa me inspirou mais, me motivou mais, então agradeço por isso 

também. 

Arthur: Eu fico muito preocupado às vezes na formação dos alunos, assim, dos 

futuros profissionais, às vezes é uma ideia meio que... A pessoa tá se formando 

meio que pra ficar sentada numa cadeira e tal, e na verdade não é isso, você tem 

muito trabalho a fazer. E no acolhimento essa história de trabalhar com a família é 

fundamental. Às vezes, claro, você vai ter vínculos com as crianças, mas você não 

vai ficar lá dentro do serviço de acolhimento as suas 6h de trabalho, você vai ficar 6h 

sentadas lá, não vai. Você tem que estar fora, porque é assim que você tá 

colaborando pra essa provisoriedade, pra que esse serviço funcione da melhor 

maneira possível. É desmistificar, muitas vezes, a família é pintada como um 

monstro de início. Quando você vai avaliar, ela tem as potencialidades, ela tem 

fragilidades, mas ela tem potencialidade, né? E a gente tem que trabalhar essa 

potencialidade e tornar ela uma possibilidade de retomar essa criança e seguir a 

vida. Às vezes é um baque, é uma coisa... Uma crise, mas que pode ser retomado 

com tranquilidade. E eu acho que isso é bacana você levar pra sua vida profissional, 

que é uma experiência muito boa. [00:41:32] [00:42:48] 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA IV 

(Realizada em 03/11/2020) 

 

 

Larissa: Eu sou a Larissa, eu tô terminando o curso de Serviço Social, meu 

TCC tem a temática, que eu já tinha te falado, sobre a questão da 

provisoriedade do acolhimento... Aí se você puder se apresentar também, falar 

sobre as suas vivências relacionadas à área... 

Gisele: Sim... Então Larissa, eu sou Gisele, eu sou Assistente Social no Tribunal de 

Justiça de São Paulo, trabalho aqui na comarca X  há seis anos, vai fazer sete anos 

agora no começo de 2021. Eu me formei na Universidade Federal de Y, no ano de 

2011, trabalhei inicialmente na Assistência, fui coordenadora de um CRAS, num 

município, numa cidadezinha pequena, fiquei nessa função por mais ou menos um 

ano... Depois eu trabalhei na área da habitação, no programa Minha Casa, Minha 

Vida, fiquei mais ou menos por uns seis a oito meses no programa Minha Casa, 

Minha Vida como Assistente Social. E aí, posteriormente prestei o concurso pro 

Tribunal de Justiça, no ano de 2012... Entre 2012 e 2014, que é quando eu de fato 

assumo no Tribunal de Justiça, eu não atuei como Assistente Social, participava de 

alguns grupos de estudo e pesquisa na universidade, em comissões de trabalho e 

formação profissional no... Peraí que meu carregador parece que está 

descarregando... Desculpa... Mas fiquei de fato estudando pra concurso nesse 

período e aguardando a convocação do tribunal de justiça. Em 2014, no final de 

2013 na verdade, saiu a convocação e eu assumi em 2014 aqui já na comarca X 

mesmo, onde eu tô desde então. E a partir dessa... Dessa ocasião, do começo de 

2014 e com a entrada aí no Tribunal de Justiça, é que de fato eu começo uma 

aproximação maior e mais específica aí com a área da infância e juventude e, por 

conseguinte, com essa situação específica de acompanhamento de crianças e 

adolescente em situação de acolhimento institucional. Aqui na cidade X, a gente tá 

diretamente vinculado, né, o setor técnico de Serviço Social e Psicologia tá 

diretamente vinculado à Vara da Infância, que é uma vara que na verdade, é uma 

vara cumulativa, é uma vara criminal que cumula aí a área da infância e juventude, a 

gente responde diretamente ao juiz da Infância e da Juventude, mas a gente atende 

também as varas de família e varas criminais. Mas, de toda forma, a infância ocupa 

aí grande parte das nossas intervenções aí, enquanto equipe técnica do judiciário, 
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aqui na cidade X, vou falar um pouquinho que eu acho que é importante, a gente tá 

em uma situação bastante complexa, quando a gente pensa... Não sei se a palavra 

é complexa, na verdade eu acho que a palavra é "grave", porque a gente tem uma 

cidade de aqui de mais ou menos 300 mil habitantes, uma parte considerável da 

população vivendo em situação de pobreza e miséria, uma situação de desigualdade 

social bastante acentuada, uma precarização e ausência de políticas públicas e 

acesso a direitos básicos e fundamentais... Então, isso tudo vai agravando um 

quadro que tem como uma das consequências, na minha avaliação, essa situação 

de um número considerável de crianças e adolescentes acolhidos. Aqui na cidade X 

atualmente a gente tem cinco instituições de acolhimento institucional, três são, 

vamos dizer assim, privadas, ONGs que recebem subvenção da prefeitura, e uma 

municipal, um acolhimento municipal e uma casa de passagem, que dentro aí, 

vamos dizer, considerando aí as alterações da legislação, nem deveria existir mais 

esse lugar Casa de Passagem, mas aqui na cidade X ainda existe, então são essas 

cinco instituições que recebem crianças e adolescentes com determinação da 

medida protetiva de acolhimento e aproximadamente, é um número que fica em 

torno aí de 60 a 70 crianças e adolescentes acolhidos.  

Larissa: Em cada um? 

Gisele: Não, no geral. Divididos... 70 dividido nesses, vamos dizer, majoritariamente 

nos quatro, nas três privadas e na... Naquela que é municipal.  Na casa de 

passagem é rotativo, geralmente as crianças entram, ficam um período aí às vezes 

de até 15 dias, as vezes um mês, antes de serem encaminhadas pros outros... Pras 

outras casas. E aqui, nessas... Essas instituições de acolhimento, elas tão... A forma 

como as crianças são encaminhadas, apesar aí do... Me fugiu o nome da palavra 

que eu tô querendo dizer...ai, vou lembrar daqui a pouquinho... O reordenamento. O 

reordenamento das... Dos serviços de acolhimento, ele... A partir do reordenamento, 

caiu aquela questão de separação de crianças e adolescentes por sexo, idade, mas 

aqui isso ainda acontece. A gente tem uma instituição de acolhimento aqui que só 

recebe crianças de zero a sete anos. Uma delas ainda recebe só dentro desse perfil. 

Até bem pouco tempo atrás, a instituição de acolhimento municipal, ela era separado 

meninas e meninos, então isso é algo também na cidade X que é bem... É bem 

característico e complexo, que eu acho importante compor aí os dados da sua 

pesquisa, eu acho que é um elemento importante. Então assim, nos últimos, vamos 
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dizer assim, no último ano, a partir de provocações que nós enquanto equipe técnica 

do judiciário e alguns profissionais pontuais da rede, viemos fazendo essa questão 

do reordenamento, isso a gente observa que tem tido um movimento com relação a 

fazer as mudanças que tão aí colocadas pelo reordenamento, mas isso acontece de 

maneira muito lenta, muito vinculada aí, na minha avaliação, a questões políticas e 

institucionais, e acho que querendo ou não isso é um prejuízo aí, quando a gente 

pensa na estruturação, no funcionamento dos serviços e na garantia de direitos a 

essas crianças e adolescentes. Mas então é basicamente essa configuração, são 

quatro instituições de acolhimento, sem contar com a casa de passagem, que 

acolhem aí aproximadamente 70, de 60 a 70 crianças e adolescentes acolhidos, com 

essa particularidade de algumas delas terem um perfil, a priori com relação ao 

acolhimento...*silêncio após participante receber uma chamada telefônica*... Então 

continuando, aí é isso, como eu tava finalizando, com essas instituições aqui, que 

algumas com essa particularidade de especificar o perfil, a priori, de crianças e 

adolescentes que vão acolher. Então, essa... Esse é o... Mais ou menos o panorama 

aí da minha trajetória, de como é que eu começo aí o meu contato com o... Com 

essa temática, e um pouquinho aí do... De como as coisas, os serviços estão 

estruturados aqui na cidade X... Não sei se responde aí o que você... Pode ficar 

vontade de tiver alguma dúvida. 

Larissa: Não, não, eu entendi. Ah, só mais uma coisinha, você falou que fica 

entre 60 e 70 crianças em todos, só que isso não inclui a casa de passagem, 

né? Porque é bem rotativo, por ser maior a entrada e a saída, não tem como ter 

essa noção de quanto mais ou menos... 

Gisele: Exatamente, porque os casos que passam pela Casa de Passagem, muitas 

vezes, na grande maioria das vezes nem chega no fluxo que vem de crianças e 

adolescentes acolhidos pro setor. Então, as vezes é uma criança que chega, fica lá 

durante um período de 15 dias e consegue a casa, a partir do contato aí com 

familiares extensos, ela nem vai pro... pra instituição de acolhimento, já volta pra 

família de origem, ou pra família extensa, então a gente não tem como precisar, mas 

eu acho que vão circulando aí na casa de passagem entre 7, 8 crianças e 

adolescentes por mês, não passa muito mais disso também não. Vamos colocar que 

a gente tem aí uma média de 65, considerando esse número entre 60 e 70, vamos 

colocar 65 fixos, que tão nessas quatro instituições, divididos nessas quatro 
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instituições de acolhimento e mais esses sete, oito que ficam nesse... Nesse 

flutuante aí da casa de passagem. Então a gente tem aí quase mesmo esse número 

de máximo de 70 acolhidos aí no município X. [00:14:01] 

Larissa: Entendi... A medida de acolhimento é uma prática histórica no Brasil, 

como você tem visto essa medida de proteção? Ela tem sido usada pra quê, 

porquê e como?  

Gisele: Sim. Então, eu vou falar pra você sempre a partir dessa realidade aqui na 

qual eu tô inserida, que é a realidade aqui da cidade X e assim, apesar da gente, 

nas trocas que a gente tem com colegas que estão em outros espaços, outras 

realidades, a gente tem um padrão assim que é observado, né? Em algumas 

realidades onde a gente observa, especialmente comarcas, cidades menores, no 

interior, onde a população é menor, a gente tem uma realidade menos crítica, vamos 

dizer assim, em termos de quantidade de acolhidos, de acionamento dessa medida 

de proteção. A minha observação é em que cidades, né, nas cidades em que a 

população é maior, a dificuldade de acesso a políticas públicas e direitos ela vai se 

acentuando, essa realidade tende a ser, vamos dizer assim, mais crítica quando a 

gente pensa no acionamento da medida protetiva de acolhimento institucional. Aqui 

na cidade X, especificamente, como eu te falei, como existe uma ausência aí, vamos 

dizer assim, ausência e precarização das políticas públicas, garantidoras de direitos 

fundamentais, básicos, como a saúde, educação, assistência, como isso tudo 

funciona de maneira bastante precária, e a gente vive uma... Tem a... Na realidade 

aqui na cidade X, uma situação de desigualdade social extrema, muitas famílias 

numa condição aí, como eu te falei, de pobreza e miséria, essa medida de... 

Protetiva, que deveria ser uma medida excepcional, acaba virando uma medida 

banal. Qualquer situação, vamos dizer assim, de... De pobreza, já é entendida como 

uma situação necessária pra aplicar a medida de acolhimento institucional. Muitas 

famílias, quando você vai... Se aproxima da realidade, passa a acompanhar, a gente 

observa que... que a questão da pobreza, a questão socioeconômica, 

diferentemente daquilo que tá exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

passa a... É aquele principal motivador que ocasionou a medida, então a gente... Eu 

observo a realidade do município, isso como algo muito forte, a questão da pobreza 

aparecendo como... e do indicador socioeconômico aparecendo como um dos 

grandes motivos aí pra que... Desencadeiam a medida de acolhimento. Fora isso, 
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numa sociedade que tem a questão da desigualdade social muito forte, a distribuição 

da riqueza também muito desigual, gerando essas situações de pobreza e miséria... 

Aqui a gente tem uma situação particular que eu acho importante e acaba compondo 

como um elemento, quando a gente pensa nessa questão do acolhimento, a gente 

tem uma quantidade de migrantes muito grande, pessoas vindas do nordeste, 

buscando melhores condições de vida, chegam aqui na cidade muitas vezes sem 

nenhum suporte e rede de apoio, que possibilite aí enfrentar essas dificuldades que 

vão aparecendo, e isso acaba refletindo aí muitas das famílias das crianças e 

adolescentes acolhidos, quando você vai acompanhar tem essa observação, que 

são oriundos aí de famílias migrantes... Então eu avalio dessa forma, numa 

realidade como essa que a gente vive aqui, complexa, com muitos elementos que 

vão compondo essa estrutura de sociedade desigual, com dificuldade de acesso a 

direitos, a trabalho e renda, a medida de acolhimento que deveria ser uma medida 

excepcional, passa a ser algo corriqueiro, algo que se aciona enquanto a gente 

deveria, em tese, ter um investimento maior em suporte pras famílias, pra que essas 

famílias pudessem continuar cuidando de seus filhos, garantindo aí direito a essa 

convivência familiar e comunitária. Mas não é o que a gente observa aqui, e as 

vezes... acho que vou entrar em outro ponto, o que que acontece? Essa 

configuração de sociedade e essa banalização de uma medida que deveria ser 

excepcional, isso tá intimamente relacionado também com o tempo de permanência 

que essas crianças e adolescentes permanecem acolhidos, porque a medida de... a 

medida protetiva de acolhimento institucional, pra ela ser breve, ela precisa 

encontrar aí uma realidade minimamente estruturada, em termos de serviços e 

políticas públicas que apareçam como suporte pra essas famílias, pra que essas 

famílias consigam se reorganizar aí e tenham essa condição de retomar a 

convivência no cotidiano com seus filhos e não é o que a gente observa. O que a 

gente observa é que muitas vezes, a gente... acaba... essas famílias são retiradas... 

das suas famílias com essa perspectiva aí de ''ah a família precisa aí se reorganizar, 

se reestruturar pra receber os filhos'', mas nesse tempo em que os serviços 

deveriam tá aí acompanhando as famílias, pra dar esse suporte, a superação 

daquilo que num determinado momento foi dificuldade e acabou gerando o 

acolhimento, esse acompanhamento é muito falho. É uma rede cheia de lacunas, 

que não consegue dar conta e as questões que são de ordem estrutural ficam 
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individualizadas, ''ah, é a família que não consegue, é a família que num adere, é a 

família...''[00:14:18][00:22:20] 

Larissa: É, negligência, né? 

Gisele: Exatamente, a questão da negligência que eu acho que é um conceito que a 

gente precisa problematizar bastante quando a gente vai falar nessas situações. 

Tem até um texto, não sei se você já teve acesso, de uma autora que chama Thaís 

Berberian, ela fala sobre essa questão da avaliação de negligência pelo Assistente 

Social, é muito interessante, depois eu te passo. Isso é mais um elemento aí que 

entra nesse... nesse caldo. Eu não sei se eu... como é que foi a pergunta que você 

falou mesmo? Como é que eu via a medida de acolhimento? 

Larissa: Isso, e ela tem sido usada pra quê, por quê e como também. 

Gisele: Ah sim, só pra retomar, porque eu falo muito, Larissa, você me controla aí. 

Larissa: Ah não, mas isso é bom. 

Gisele: Eu gosto de falar... Ela é usada muito... Eu entendo que ela é usada pra 

controle de uma determinada parcela da população, muitas vezes de uma forma, 

vamos dizer assim... que criminaliza as famílias pobres, como se a família pobre 

tivesse alguma questão que precisasse aí dessa intervenção direta do judiciário e 

como forma de... eu acho que de controle mesmo dessa... de parcela dessa 

população... que na verdade contribui aí pra... pra o reforço de estigmas, de 

determinada parcela da população, a gente não pode esquecer das questões 

étnicas, que tão envolvidas, a maioria, a imensa, esmagadora maioria das crianças e 

adolescentes acolhidos são crianças e adolescente acolhidos negros, dificilmente 

aparece uma criança branca, são crianças negras, pobres, moradoras de periferia, 

isso é uma questão muito importante, então vem aí o controle que o Estado visa ter 

dessa população, o enquadramento dessa população, nessa população, precisa ser 

enquadrada num determinado formato e responder a determinadas expectativas 

que, por exemplo, o serviço de acolhimento passa a ter com relação a essas 

famílias, a família tem que se comportar dessa forma, tem que comparecer pras 

visitas vestida desse jeito, tem que ter determinado tipo de... estabelecer 

determinado tipo de relação e desconsidera totalmente aspectos, vamos dizer assim, 

culturais... dessas famílias, então eu acho que é uma forma de controle, de 

enquadramento. Assim, a medida é pra ser uma medida de prote... é uma medida 

protetiva, mas que muitas vezes expõe a situações de violência institucional e acho 
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que é uma crítica que a gente precisa fazer, a gente afasta a criança da sua família, 

pra trabalhar o fortalecimento de vínculos dessa criança com sua família de origem, 

então é muito contraditório assim, a forma como... como se realiza, então, acho que 

é um pouco por aí essa questão. Talvez depois a gente mais pra frente retome aí 

alguns pontos. [00:23:26][00:26:34] 

Larissa: Tá certo. E como explicar o fato de haver crianças e adolescentes 

vivendo em acolhimento pra além do tempo disposto em lei? E aí se você 

puder me falar também se tiver um tempo médio, se você souber o tempo 

médio em que essas crianças e adolescentes ficam acolhidos aí na sua 

comarca, também... e puder me falar... 

Gisele: Eu acho que... É fácil a gente explicar porque que elas ficam um tempo maior 

do que aquele que tá previsto. Eu acho que isso tá ligado, extremamente ligado à 

forma como a nossa sociedade tá estruturada, em termos aí, vamos dizer assim, de 

formação sociohistórica, política, a questão de estruturação mesmo, de um modelo 

de sociedade, em que é... em que a desigualdade é um motor aí dessa... Dessa 

sociedade... e a forma como estão estruturadas as políticas públicas na sociedade 

em que a gente vive, e isso é cada vez mais acirrado e acentuado, políticas 

precarizadas, focalizadas, fragmentadas, onde uma coisa não conversa com a 

outra... Onde o acesso ao trabalho, à renda, a condições dignas de vida e de direitos 

básicos, como a gente já falou aqui, habitação, saúde, educação... isso é cada vez 

mais negado a população. Então, a gente sabe bem quando a criança e o 

adolescente vai entrar no serviço de acolhimento, mas a porta de entrada é dessa 

largura, a de saída vai ficando cada vez mais estreita, exatamente porque o 

funcionamento deveria ser, assim, na medida em que o... Primeiro, a criança e o 

adolescente entra, isso aí já indica que existe uma... uma lacuna e uma falha, 

quando a gente pensa na estruturação das políticas públicas, ele não entra porque a 

família é ruim, porque a família não tá nem aí, porque a família num quis cuidar...ele 

entra porque em algum momento essa família deixou de ter aí o suporte que 

precisava ter do Estado pra conseguir minimamente garantir cuidado e proteção dos 

seus filhos, dos seus netos... então, já entra por uma falha aí do... eles jà entram por 

uma falha do Estado, com relação ao acesso e garantia de direitos. E essa falha 

permanece, quando a criança... não é porque a criança entrou, que essa família 

passa a ser acompanhada nessa perspectiva de possibilitar que a partir daquele 
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momento ela acesse aí uma série de serviços e direitos que, em tese, ela precisaria 

pra conseguir ao menos equilibrar a situação de vida e essa... e poder ter de volta aí 

seus filhos, seus netos, na convivência cotidiana. Isso acontece aqui no município 

com muitas limitações. Quando a gente pensa nos serviços que seriam os 

responsáveis pelo acompanhamento dessas famílias, que têm crianças e 

adolescentes acolhidos, serviços do CREAS, muitas vezes serviços de saúde 

mental, CAPS, CAPS AD, CAPS I... Os serviços funcionam com muitas 

dificuldades... Com poucos profissionais pra atender toda a demanda, pouco 

investimento, em termos assim, de execução de programas dentro desses serviços, 

que garantiriam aí suporte e acesso dessa população a coisas que eles precisariam 

pra poder ter esse suporte aí e... E ter a retomada dessas crianças e adolescentes, 

então eu acho que se explica nisso, é forma como a nossa sociedade tá estruturada 

e o que que é dedicado... Qual é o entendimento do lugar dessas pessoas na 

sociedade que a gente vive, é que acaba explicando esse... Esse tempo aí que 

essas crianças e adolescentes ficam acolhidos e isso tá muito relacionado, eu 

entendo, com... esse tempo que eles ficam, tá muito relacionado com isso, com a 

forma como as políticas públicas estão estruturadas e garantem acesso da 

população. E aqui no município, muito precariamente, então assim, aqui a gente tem 

muitas situações, muitas... Muitas... de crianças que entram no acolhimento as 

vezes com 5, 7 anos e ficam até a maioridade. Muitas... Aqui, somente neste ano de 

2020 que a gente conseguiu, com muito custo e dificuldade, estruturar o serviço de 

república pra jovens, porque aqui, apesar de ser uma cidade que tem todos os 

critérios, há muito tempo, que eles falam, quando a gente pensa na estruturação da 

política de assistência, na gestão plena, que garantiria a implementação desse 

serviço na cidade, há muitos anos, que é a república pra jovens, esse ano foi 

estruturado, mas foi estruturado assim, é um serviço que existe, mas nenhum 

adolescente consegue acessar... Porque criaram um determinado perfil pra se 

acessar essa república. Então, tem que ser um adolescente que tem... O 

adolescente tem que tá trabalhando, tem que ter concluído os estudos, tem que ter 

um tipo de comportamento x, então assim, eles criam... Então assim, é um serviço 

que existe, mas não existe, porque ninguém consegue acessar... 

[00:27:06][00:34:37] 

Larissa: Quem se encaixa no perfil não precisa do serviço, né? 
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Gisele: Exatamente, se fosse assim, então não né? Não taria lá. E aí, tem uma 

questão, que eu acho importante a gente falar também, que é assim, a criança que 

vai ficando muito tempo, vai passando desse tempo em situação de acolhimento, a 

tendência é que, assim, em condições normais eu já observo muitas dificuldades em 

trabalhar essa questão do fortalecimento... [00:34:43] 

*Queda da internet / Interrupção de uma reunião e início de outra* 

 

Gisele: Eu não lembro... Onde que a gente parou mesmo? 

Larissa: Bom, a pergunta era como explicar o fato de haver crianças e 

adolescente vivendo em acolhimento pra além do tempo disposto na lei e qual 

o tempo médio de acolhimento que você observa, aí você me falou da... 

Gisele: Isso, aí eu tava te falando que aqui na cidade X têm muitas... Tava falando 

da república, que tem muitas situações de crianças que passam a vida toda em 

acolhimento, que passam... sei lá, entra com 6, 7 anos e vão sair só quando 

completam a maioridade, olha, pensando assim nos últimos anos... Eu acho que a 

gente pode colocar uma média aqui na cidade X de uns... de uns três anos... Três a 

quatro anos, assim. Só pra gente... É porque tem os que entram bebês, e que já vêm 

com determinação de colocação em família substituta e acabam ficando dez meses, 

oito meses, antes de irem pra família, mas num voltam pra suas famílias de origem, 

vão pra família substituta. Tem esses dois extremos assim, dos que ficam poucos 

meses e logo são encaminhados pra família substituta e dos que ficam aí uma vida 

inteira acolhidos. E no meio desses dois extremos, geralmente tem grupos de 

irmãos, de famílias numerosas, três, quatro irmãos que acabam ficando aí um 

período quase sempre maior do que dois anos, que é aquele tempo inicialmente 

previsto, ficam três, quatro anos, antes de conseguir ter esse retorno pra família de 

origem ou extensa. Mas, tirando esses dois extremos que te falei, dos que... Dos 

bebês que já vêm com essa... Quase que com uma chancela aí pra família substituta 

e desses que passam uma vida inteira acolhidos, nesse meio, eu acho que há uma 

média aí de três a quatro anos, sabe? Que eles passam aí acolhidos. [00:00:33] 

[00:03:35] 

Larissa: Tá certo. Só mais uma dúvida, mas eu fiquei intrigada com a questão 

do serviço de república pra jovem... Então, no caso ele criou esse perfil que 
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você falou, mas ele tá aberto?... A receber pessoas ou ele simplesmente viu 

que não deu certo e fechou as portas? 

Gisele: Não, ele tá aberto. Atualmente tem dois adolescentes acessando o serviço. É 

uma moça, que... Ela... Antes de ir pra república, eu acredito que ela tenha ficado... 

Ela entrou no serviço de acolhimento, ela devia ter uns 15 anos. Então, ela ficou três 

anos, ela chegou a ir... A família dela é toda do... Uma grande parte é do nordeste, 

ela chegou a ir pro nordeste, quando ela completou 18 anos, numa tentativa aí, 

muito desencontrada, de reaver o contato com essa família... Desencontrada que eu 

digo é sem esse acompanhamento e suporte que os serviços deveriam estar 

fazendo antes, pra gente... Mandar essa menina pra lá, na minha avaliação, isso 

tinha que tá muito bem amarrado com a família lá, que rede taria acompanhando, 

que serviço taria acompanhando essa família lá, pra receber a adolescente e 

fazendo essa adaptação, porque é muitos anos longe dessa família, então ela 

chegou a ir pro nordeste, sem essas amarrações aí necessárias e aí, obviamente 

não deu certo. Ela voltou, quando ela voltou, ela já tava nessa condição de 

maioridade e aí ela acessou a república, porque ela de fato não tinha pra onde ir. Ela 

não tinha quem a acolhesse, quem a recebesse, então ela acessou. E um outro 

adolescente que acessou, também com esse perfil de muitos anos em serviço de 

acolhimento, ele com certeza ficou mais de cinco anos acolhido, ele foi acolhido 

muito pequeno, se eu não me engano a mãe, falecida, o pai vivo, mas uma relação 

muito instável assim, de situações de violência, e aí ele acabou completando a 

maioridade e conseguiu acessar o serviço. Mas, assim, pra que os adolescentes 

acessem o serviço, a gente precisa fazer muita força e muito barulho, porque assim, 

não é uma coisa, por exemplo, que se dá de maneira natural. Vamos supor, os 

adolescente que tão, nesse ano de 2020, vamos supor... Não tem um planejamento, 

vamos dizer assim, e um acompanhamento. Bom, olha, no próximo ano tantos 

adolescentes completam 18 anos, quais são as perspectivas que eles têm e que a 

gente vai trabalhar? O PIA, na verdade, é uma coisa pró forma-se... Não é um 

instrumento que o serviço de acolhimento usa de fato pra planejar e pensar 

estratégias, pra ou restabelecer o convívio com a família ou pensar aí num 

planejamento quando a gente pensa na maioridade, existe pró forma e ele não é 

elaborado com essa perspectiva da gente planejar de fato, porque assim, por 

exemplo, nesse ano tantos completam a maioridade, qual tem perspectiva de retorno 
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pra família extensa, de origem? Ou qual já tá pensando, encaminhamentos aí, já 

conseguiu colocação no mercado de trabalho e tem essa intenção de alugar um 

quartinho, porque aqui às vezes acontece... E quais a gente não tem nenhuma 

perspectiva e de fato a gente vai precisar acessar a república. Aí quando chega 

nesse, aí começa. Porque em algumas situações, esses adolescentes têm família. 

Tem família... Mas ter família não é o suficiente... que relações são essas que são 

estabelecidas entre esse adolescente e essa família? Muitas vezes são situações de 

muito conflito, de... De uma... De relações assim, de desproteção e de exposição a 

situações assim, de fato que... que exponha situações de violência, então ter a 

família não é o suficiente. E aí, muitas vezes bate nessa tecla "ah, mas tem família, 

se tem família não pode ir", sem qualificar muito esse debate, e aí como eu te falei, 

vai se criando esses critérios, o serviço existe lá, tem uma casa, onde estão esses 

dois adolescentes que eu te falei, estão na... Eles fazem uso do serviço, mas assim, 

tem uma coordenação, mas não tem uma equipe técnica responsável, que deveria tá 

ali pra ir com esses adolescentes, encaminhando esse tempo que também, é um 

período curto, dois anos, quando a gente pensa na vida de um adolescente que tá 

nessa transição da adolescência pra vida adulta, passa muito rápido. Teria que ter 

ali uma equipe técnica, pensando, planejando aí um projeto de vida, dando suporte, 

tentando encaminhar algumas coisas que são importantes... Não tem essa equipe 

técnica... Então é uma coisa muito jogada, assim. E como eu te falei, se a gente não 

gritar muito, fazer muito barulho... Se a gente gritar, fizer barulho e... E reiterar 

diversas vezes, já é difícil, isso acessar, imagine não fazendo. E aí eu acho que, o 

que eu tenho observado assim, dos últimos contatos que eu tenho tido com 

adolescentes que eu acompanho, que tão chegando próximo a esse período aí de 

transição, essa compreensão por parte, tanto da gestão, quanto até dos técnicos 

que tão nos acolhimentos trabalhando com esses adolescentes, começou a se criar 

até uma certa resistência dos adolescentes com relação a república... É tão falado 

pra eles que precisa tá trabalhando, precisa ter terminado os estudos... Eles já 

pensam assim "não, pra esse lugar eu não quero ir. Eu não tenho condição de ir pra 

esse lugar. Esse lugar não é pra mim.". Então assim, quando a gente vai começar a 

trabalhar essa possibilidade com esses adolescentes a gente já percebe uma 

recuada, "Ah não, eu não quero ficar num lugar que não é pra mim, que não tem 

nada a ver comigo", então é uma situação bem... Bem difícil assim... Bem ruim, a 



100 

gente tem um serviço que existe, mas que ninguém consegue acessar. Então é... É 

uma outra pesquisa pra ser feita, Larissa. Sobre a república. [00:04:01][00:11:58] 

Larissa: É, cada aspecto já vira um novo TCC, né? Mas então, a provisoriedade 

da medida de acolhimento prevista no ECA é uma realidade? É uma ficção da 

lei? Você poderia apresentar exemplos? 

Gisele: Bom, se ela é uma realidade ou se ela é uma ficção. Na verdade, ela é uma 

realidade, porque assim, menos mal que a gente tem uma legislação onde isso é... 

Aparece como um... Como algo que deva ser garantido. Eu acho que isso é 

importante, a gente não pode simplesmente desconsiderar, jogar fora um avanço na 

legislação. Só que assim, a gente tem, aqui no Brasil, um descompasso entre aquilo 

que tá previsto em legislação e o que que a nossa sociedade apresenta de estrutura 

pra que essa legislação se materialize. Então, eu acho que essa que é a questão. A 

gente num pode... O que que... a gente tem que pensar a totalidade das coisas, pra 

que essa medida de provisoriedade de fato, esse... Na verdade nem é uma medida, 

eu acho que é um princípio, na verdade, pra que esse princípio se materialize, o que 

que precisa acontecer? Porque ele não vai acontecer por si só "tem na lei que tem 

que ser assim", então vai naturalmente acontecer... Não é. Que outras políticas pra 

além daquilo que está estabelecido no Estatuto, que é o que rege aí, vamos dizer, as 

questões relacionadas à infância e à juventude, que outras políticas precisam tá 

articuladas, ou deveriam estar articuladas com essa legislação, pra que a gente 

possa fazer... Que é a integralidade, né? Que é difícil a gente... Nesse momento que 

a gente tá vivendo, especialmente, precisaria tá acontecendo pra que isso se 

materializasse, é uma conjunção de coisas, a política de assistência que precisa tá 

integrada à saúde, que precisa tá integrada à educação, então passa a ser uma 

ficção, vamos dizer assim, algo que tá no imaginário, quando a gente vê isso, a 

fragmentação das políticas, a precarização. essa questão da integralidade, que a 

gente num vê acontecer entre as políticas, que tão diretamente associadas a essa 

questão da provisoriedade. Como é que a gente vai pensar em provisoriedade numa 

cidade, por exemplo, como o município X, onde a gente não tem uma política de 

habitação? E muitas vezes, esses adolescentes e crianças são acolhidos porque a 

família não tem aonde morar. Tá morando todo mundo ali numa lona embaixo da 

ponte, e aí, óbvio, tem um bebê, tem um bebê, vamos dizer, de seis meses morando 

nessa condição, tem uma criança de cinco anos que tá... Então, aí num tem. Aí 
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como é que faz? Essa família que tem uma questão específica, que é de habitação... 

Tirou as crianças, deveria ter o quê? Imediatamente incluir essa família numa 

política de habitação, que promovesse ali uma situação tal, que resolvesse, em tese, 

essa questão da moradia, e que... Bom, agora essa família tá morando num lugar, 

minimamente... Aí tira, não tem essa política pra essa família acessar e essa foi a 

questão. Então, quando que essas crianças vão voltar se o que motivou a situação 

de acolhimento permanece? Durante um, dois, três, vai permanecer até essa 

família... e isso pra todas as outras questões, né, questão de saúde mental, por 

exemplo, que aqui tem muitas crianças e adolescentes acolhidos, né? Que um... que 

vamos dizer assim, a motivação é essa... são questões aí de ordem de saúde mental 

e uma dificuldade de acompanhamento dessas questões por parte da rede. Aí é 

isso, a família não consegue acessar o CAPS, aí, a forma como o CAPS tá 

estruturado num favorece em nada, que essa família de fato se vincule àquele 

serviço e possa... começar a organizar... Aí "Ah não, a família não aderiu", então a 

família não acessa e as coisas vão se perpetuando, então acho que... que é mais ou 

menos por aí, é uma realidade na medida em que a gente tem uma legislação que 

aponta essa direção, mas se torna uma ficção na medida em que aquilo que precisa, 

que a gente precisa ter estruturado, integrado e articulado na sociedade que a gente 

vive, que é a questão das políticas públicas, isso não acontece. Então uma coisa 

não funciona sem a outra.[00:12:37][00:18:25] 

Larissa: É, é uma questão estrutural mesmo, né? Mas, o que que você acha 

fundamental pra garantir a provisoriedade da medida de acolhimento? 

Gisele: Eu acho que primeiro... Primeira questão, eu entendo que é um pouco 

relacionado a isso que eu falei agora, assim, a gente... Ter a compreensão... Ter... 

Quem tá a frente aí dos cargos de gestão e dessa questão de estruturação de 

políticas públicas, ter essa compreensão e colocar em prática essa compreensão 

que as coisas precisam tá integradas, a política que diz respeito à infância e 

juventude não funciona se não tiver integrada com outras políticas que precisam tá 

aí funcionando simultaneamente. E pra além disso, na verdade assim, se a gente 

vivesse numa sociedade em que o Estado de fato responde as suas 

responsabilidades, com relação aí a... a questão de intervenção na desigualdade, na 

questão da distribuição de renda, a gente não teria necessidade de ter acolhimento 

institucional. Essa medida só existe porque a gente vive numa sociedade 
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extremamente desigual e que tem lugar pra isso, uma determinada parcela da 

sociedade a gente... já tá pré determinada que vai precisar acessar e existe uma 

dificuldade muito grande da gente intervir sobre isso. Mas na minha opinião é isso, é 

uma... é a compreensão assim de que... que a gente vive uma... a realidade é uma 

totalidade, que funciona aí, deveria funcionar de maneira articulada e integrada, em 

termos de política pública, né? E enquanto isso num aconteceu, o que a gente vai 

continuar vendo é isso, uma dificuldade muito grande de materializar não só essa 

questão, porque você tá levantando um elemento, um ítem, quando a gente pensa aí 

numa medida protetiva... tem muitas outras questões que a gente também observa 

dificuldades e a... e a não aplicação da lei, daquilo que tá garantido numa legislação, 

em função dessa desarticulação, da precarização, da fragmentação... eu acho que 

mais ou menos por aí, falando bem em linhas gerais. [00:18:45][00:22:10] 

Larissa: Tá certo. E considerando suas reflexões e experiências, quais seriam 

os desafios que você destaca pra que a provisoriedade no acolhimento seja 

viabilizada? 

Gisele: Olha, eu acho que tem alguns aspectos, tirando essa questão que eu já 

pontuei anteriormente, em termos mais macro e de estrutura, que eu acho que isso é 

um desafio, que tá muito além daquilo que a gente pode insidir diretamente no 

nosso... no pequeno do nosso cotidiano, né? Quando a gente pensa... pra além 

dessas questões mais macro e de estrutura e de integralidade das políticas, 

investimento em políticas públicas de qualidade, que respondam de fato áquilo que é 

demanda da população, eu acho que tem questões que estão relacionadas também 

ao cotidiano desses espaços assim, por exemplo, como eu tava te falando no 

começo da nossa conversa, tem uma questão de um enquadramento assim, da 

forma como esses serviços veêm essas famílias... de origem, extensas, dessas 

crianças e adolescentes, e como elas muitas vezes reproduzem determinados... 

determinadas intervenções que tão, acho que muito relacionadas assim, precisaria 

ter no cotidiano dos acolhimentos espaços de formação permanente, pra que de fato 

assim, essa... esse elemento da compreensão da convivência familiar e comunitária, 

do fortalecimento de vínculos, de fato fosse trabalhado com essas famílias, porque 

eu observo, pra além dessa questão estrutural, uma... um descompasso muito 

grande nesse sentido também, o que que é o trabalho com famílias?... quando a 

gente pensa num serviço de acolhimento, que na minha avaliação, tá diretamente 
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relacionado a essa questão da provisoriedade, que é a gente pensar em fortalecer 

ao máximo essa família, as relações ali dessa família com a criança, com o 

adolescente que tá passando por essa medida, pra que possa retornar o quanto 

antes esse convívio do cotidiano. O que a gente observa é assim, a criança foi 

acolhida então aparta, uma coisa é a criança, outra coisa é a família. Aí qual é o 

momento de encontro? É aquele dia da visita, que a família vai lá e num tem nada 

dirigido, a família entra, fica lá num canto, convivendo com a criança, as vezes o que 

a equipe técnica faz é perguntar "tá indo no Caps? Cadê o papel? Foi no CREAS?"... 

E aí assim, tem pouco trabalho de fato ali, dentro da instituição de acolhimento, que 

fortaleça essa compreensão da importância da convivência familiar e que de fato 

incida aí, quando a gente vai pensar no trabalho com famílias, até pra que os 

serviços de acolhimento também possa apontar quais são as dificuldades que essa 

família tá tendo no acesso a determinados, vamos dizer, serviços e direitos, que tão 

relacionados com a possibilidade dela retomar o convívio com seu filho, com seu 

neto, a dificuldade do serviço de acolhimento, muitas vezes de se comunicar com 

outros serviços que teriam que tá dando suporte pra essa família, CREAS, CAPS, 

UBS, o postinho, fica... é todo mundo muito isolado, assim, cada um no seu 

quadrado fazendo o seu trabalho com famílias... fica cada um isolado assim, e o 

trabalho com famílias ele, na minha avaliação, ele tá relacionado com essa... Com 

esse intercâmbio também entre os serviços, essa troca, como é que tá aí, aqui, 

então onde a gente vai precisar investir mais... Mais força, né? E aí a gente vai 

encontrando dificuldades. E volto a repetir, aqui na cidade X, por exemplo, essa 

questão da formação permanente, capacitação, é uma coisa que não existe. Então 

assim, são profissionais que as vezes tão há muito tempo nas instituições de 

acolhimento e que aquilo já é uma coisa banal, num tem... primeiro num tem quem 

supervisione, quem... quem assim, de fato proporcione ali esses espaços de 

formação e capacitação, parece que vai passando o tempo e as pessoas esquecem 

os parâmetros, aquilo que direto saem as resoluções do CONANDA, do CNJ, e as 

pessoas... Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária parece que nunca 

leram... Então falta, eu acho que, também de certa forma, capacitação e formação 

permanente desses profissionais que tão diretamente envolvidos, seja no serviço de 

acolhimento ou nos serviços da rede, que acompanham essas famílias, pra que as 

coisas possam caminhar nessa direção também. Então, são dois extremos assim, 
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aquele que tá na ordem da estrutura, a forma como as políticas estão estruturadas, 

como a nossa sociedade reproduz as desigualdades e isso desemboca ali em 

situações de acolhimento institucional e esse outro ponto dessa linha, que é a 

intervenção direta dos profissionais que tão envolvidos aí nessas situações e que 

muitas vezes falta isso, uma compreensão mais refinada do que que é o trabalho 

com famílias, nessa situação e de fato como a gente compreende, articula... Acho 

que é um pouco isso. [00:22:27] [00:30:28] 

 


