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Por sua vez, o segundo grupo de dificuldades apresentadas, relativo à

fragilidade dos vínculos familiares, aponta outra deficiência na implementação

da medida de proteção abrigo. A provisoriedade da medida, assim como a

promoção do fortalecimento dos vínculos com a família de origem, ou, em última

instância, a colocação em família substituta, são duas faces da mesma moeda. Ao

que tudo indica, os dirigentes dos programas de abrigo têm encontrado

dificuldades para a promoção e manutenção do direito à convivência familiar e,

provavelmente, não têm encontrado o necessário apoio junto a outras instituições

para fazê-lo, visto que não se deseja que atuem sozinhas no atendimento às

crianças e aos adolescentes abrigados.
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1 Vale lembrar que a convenção considera como “crianças” os menores de 18 anos, o que, na legislação brasileira,
corresponde a crianças (até 12 anos incompletos) e adolescentes (entre 12 e 18 anos).

2 Constituição Federal, art. 227. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o.

3 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 19.

8.1 INTRODUÇÃO

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 1989 pelas Nações

Unidas, reconhece, em seu preâmbulo, “que a criança, para o pleno e harmonioso

desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de

felicidade, amor e compreensão”. A família é tida como “grupo fundamental da sociedade e

ambiente natural para o crescimento e o bem-estar de todos os seus membros, e em particular

das crianças”. 1

No Brasil, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto o Estatuto da Criança

e do Adolescente (1990) determinam como dever da família, em primeiro lugar,

da comunidade, da sociedade em geral e do Estado assegurar a crianças e

adolescentes os seus direitos fundamentais, incluindo, entre eles, o direito à convi-

vência familiar e comunitária 2. Esse último é expresso da seguinte forma: “toda

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente,

em família substituta”.3

É amplamente reconhecida a importância da família no cuidado e no bem-

estar de seus membros, uma vez que é o âmbito privilegiado e primeiro a

proporcionar a garantia de sobrevivência a seus integrantes, especialmente aos

mais vulneráveis, como crianças, idosos e doentes; o aporte afetivo fundamental

para o desenvolvimento infanto-juvenil e para a saúde mental dos indivíduos; a

absorção de valores éticos e de conduta; bem como a introdução das crianças na

cultura da sociedade em que estão inseridas.

No que diz respeito a crianças e adolescentes em situação de risco social ou

pessoal, a discussão sobre o seu direito à convivência familiar e comunitária deve

se dar, ainda, à luz de dois aspectos: (i) a definição de família a que se está referindo;

e (ii) a relevância singular que adquire a garantia desse direito a essa parcela da

população frente à histórica prática de institucionalização dos filhos de famílias

em situação de vulnerabilidade.

Com relação ao conceito de família, há que se ressaltar que a família

considerada como “padrão” ou “regular” raramente corresponde à diversidade
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4 FUKUI, Lia. Família: conceitos, transformações nas últimas décadas e paradigmas. IN PALMA e SILVA, L. A.,
STANISCI, S. A. e BACCHETTO, S. Famílias: aspectos conceituais e questões metodológicas em projetos. Brasília:
MPAS/SAS; São Paulo: Fundap, 1998. p.16-17.

5 ARIÉS, Philippe. História social da criança e da família. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos
Editora S.A., 1981.

6 ARIÉS. op. cit. p. 154.

7 ARIÉS. op. cit. p. 159.

vivenciada na realidade social. Entretanto, com freqüência é o modelo tradicional

de família que orienta não apenas as políticas e as leis, mas também a maior parte

dos registros históricos e estudos científicos. Como bem coloca Fukui:

“Historicamente, no mundo ocidental, as formulações sobre como a família deve ser

couberam primeiramente à Igreja, depois ao Estado e posteriormente à própria ciência.

(...) Hoje podemos incluir neste elenco os meios de comunicação de massa como um dos

fatores que, se não são formuladores, são, no mínimo, divulgadores de idéias feitas

sobre a família” 4.

Philippe Ariés5 mostra o nascimento, na sociedade européia, do padrão

familiar que tanto influenciou o Ocidente e a sua relação com o avanço da per-

cepção sobre a infância e com a importância conferida às crianças no âmbito

familiar. Na época medieval, predominava, entre a classe dominante, a chamada

família patriarcal extensiva, na qual as relações de linhagem se sobrepunham em

importância à família nuclear. Pela indivisibilidade do patrimônio, reuniam-se na

mesma propriedade, em redor do patriarca – que tinha posses –, os filhos solteiros,

os casados e suas famílias, assim como irmãos, primos e cunhados. As crianças,

a partir dos seis ou sete anos, eram afastadas da família e encaminhadas a outras

casas, onde realizavam toda sorte de serviços domésticos e/ou aprendiam um

ofício. A família de origem, por sua vez, recebia os filhos de outrem, para o

mesmo fim. Essas crianças permaneciam afastadas da família até atingirem idade

entre 14 e 18 anos.6

O “sentimento de família”, como se conheceu na era moderna, não existia.

Assim, se nas classes mais abastadas eram a ambição e a prosperidade do

patrimônio que organizavam as relações familiares, para os pobres restava pouco

do que hoje se conhece como família:

“No caso de famílias muito pobres, ela [a família] não correspondia a nada além

da instalação material do casal no seio de um meio mais amplo, a aldeia, a fazenda,

o pátio ou a ‘casa’ dos amos e dos senhores, onde esses pobres passavam mais tempo

do que em sua própria casa (às vezes nem ao menos tinham uma casa, eram vagabundos

sem eira nem beira, verdadeiros mendigos)”.7
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8 ARIÉS. op. cit.

9 NEDER, Gizlene. Ajustando o foco das lentes: um novo olhar sobre a organização das famílias no Brasil. IN
KALOUSTIAN, S. M. (org.) Família Brasileira, a base de tudo. 6 ed. São Paulo: Corte;. Brasília: UNICEF, 2004.

10 NEDER. op.cit.

11 FUKUI. op. cit.

A partir do século XV, mudanças importantes começaram a ocorrer: o

aprendizado doméstico foi aos poucos sendo substituído pela educação escolar;

os filhos passaram a ser mantidos mais próximos de casa; foram crescendo os

deveres atribuídos aos pais; e a família começou a se concentrar em torno de

suas crianças. Entretanto, esse foi um processo lento. Enquanto as famílias pobres

continuaram por muito tempo enviando seus filhos para exercer a função de

criados nas casas da nobreza, os ricos permaneceram mandando suas crianças às

amas de leite até quando os avanços da medicina e da higiene permitiram a

utilização do leite animal. É progressivamente e aos poucos que a família vai se

diferenciando e a vida privada de pais e filhos adquire relevância social, chegando-

se até a constituição da chamada família nuclear moderna.8

O Brasil herdou o modelo europeu de família nuclear, desprezando o sem-

número de outras experiências familiares encontradas entre os diferentes povos

indígenas ou trazidas pelos negros procedentes de várias nações africanas. A

visão de que indígenas e negros representavam raças inferiores e de que suas

práticas eram promíscuas e até “não-humanas”,9 que serviu tanto para explicar o

massacre da cultura indígena quanto para justificar a escravidão negra, contribuiu,

também, para reforçar a defesa da família extensiva patriarcal como ideal.

No período compreendido entre o início da República e meados do século

XX, a tese positivista da eugenia (melhoria da raça), os movimentos de

“higienização” da sociedade e os processos de modernização, urbanização e

industrialização aliavam-se à difusão do padrão da família nuclear burguesa como

a “nova família”, a família “moderna” que, obviamente, se contrapunha à maioria

da população brasileira: miscigenada, pobre, descendente de escravos e de

indígenas.10 Esse padrão foi reforçado pela influência religiosa, especialmente

católica, que pregava como modelo a família conjugal, com base no atrelamento

entre sexualidade, reprodução e casamento.11

A partir da década de 50, novos valores em torno do conceito de família

foram introduzidos com a aceleração da urbanização e o crescente processo de

industrialização. Por sua vez, fatores como as mudanças no ideário feminino

relativo ao casamento e a queda da fecundidade observada desde a década de
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12 MEDEIROS, M. e OSÓRIO, R. Arranjos domiciliares e arranjos nucleares no Brasil: classificação e evolução de
1977 a 1998. Texto para discussão no 788. Brasília: IPEA, abril de 2001.

13 Como exemplo de outras definições, cita-se a oficial do governo holandês para família: qualquer lar privado
composto por um ou mais adultos responsáveis pelo cuidado e pela educação de uma ou mais crianças (apud
GEORGE, S. e VAN OUDENHOVEN, N. Apostando al acogimiento familiar: um estúdio comparativo
internacional. Amberes (Bélgica); Apeldoorn (Países Bajos): Garant, 2003, p. 100).

14 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 25.

1960 interferiram profundamente nas relações culturais de gênero.  Acrescente-

se ainda o fato de que a crise econômica, iniciada nos anos 80, provocou o

desemprego em massa do homem adulto e a conseqüente intensificação da

participação feminina no mundo do trabalho, causando forte impacto sobre a

dinâmica intrafamiliar brasileira.

Tudo isso resultou na diminuição do tamanho das famílias e na diversificação

dos arranjos familiares que se observam hoje no país, destacando-se o aumento

do número de famílias monoparentais, das famílias compostas pelos cônjuges e

filhos de casamentos anteriores, de famílias compostas por membros de várias

gerações, dos domicílios multifamiliares (com várias famílias) e das unidades

individuais.

Entretanto, em que pesem as mudanças substanciais verificadas no decorrer

do século XX, ainda hoje predomina, no ideário da sociedade brasileira, o modelo

de família tradicional composto por “pai, mãe e filhos pequenos”. Os laços de

parentesco, por sua vez, ainda mantêm fortíssima influência na organização das

famílias brasileiras. Medeiros e Osório, analisando dados que vão de 1977 a

1998, mostram que a grande maioria dos arranjos domiciliares no Brasil está

baseada em relações de parentesco entre pelo menos dois dos moradores,

ressaltando que, em 1998, apenas 9,3% dos arranjos domiciliares não eram

familiares – maior índice do período.12

Vale registrar que a própria legislação brasileira reflete esta tendência,

preservando uma definição de família fortemente vinculada aos laços de sangue,

à relação conjugal e ao padrão nuclear. Para efeitos da proteção do Estado, a

Constituição Federal de 1988 reconhece como unidade familiar a que é constituída

pela “união estável entre o homem e a mulher”, assim como a comunidade formada

por qualquer dos pais e seus descendentes.13 O Estatuto da Criança e do

Adolescente referenda a definição constitucional, entendendo por família natural

“a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”.14

A família brasileira, no entanto, está em pleno processo de mudança, movida

por novos valores sociais que, muitas vezes, passam ao largo da legislação e das
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políticas públicas que para ela foram desenhadas. Levando-se em conta os diferentes

arranjos possíveis entre as relações de consangüinidade, de afinidade e de

descendência – como características de família – e extrapolando o limite da

coabitação, pode-se ter um efetivo avanço em relação ao estabelecido nas leis.

Assim o olhar flexível sobre a disposição de cada arranjo familiar, disposto a captar

sua singularidade e, principalmente, o que isso representa como potencial a ser

fortalecido pode contribuir para a construção de novas soluções para os problemas

vivenciados pela infância e pela adolescência brasileira em situação de risco.

Neste sentido, a discussão sobre o direito à convivência familiar das crianças

e adolescentes em situação de risco envolve questões ainda mais específicas,

relacionadas aos diferentes aspectos dos problemas por eles enfrentados. Em

primeiro lugar, é preciso considerar a prioridade a ser dada à manutenção da criança

ou do adolescente no arranjo familiar de origem, seja ele qual for, evitando-se a

separação e tudo o que isso implica. Em segundo, quando o afastamento é inevitável,

há que se pensar em como manter a vivência familiar, seja com a família da qual

foram afastados, seja com outras famílias.

Ao se falar em manutenção da criança e do adolescente no arranjo familiar de

origem, devem ser consideradas as situações de vulnerabilidade que podem resultar

em violação de direitos infanto-juvenis no próprio âmbito familiar, assim como a

atenção a lhes ser conferida a fim de evitar que o pior aconteça. O capítulo 2 desta

publicação, que retratou o perfil das crianças e dos adolescentes encontrados nos

abrigos pesquisados pelo “Levantamento Nacional”, mostrou que a maioria se

encontra nas instituições por motivos relacionados à pobreza e, conseqüentemente,

por falha ou inexistência das políticas complementares de apoio aos que delas

necessitam. Também foi tratada a relação entre pobreza e violência, destacando-se

que não existe causalidade linear entre esses dois fenômenos, mas que as condições

de pobreza podem potencializar fatores geradores de violência e de violação de

direitos preexistentes, assim como se constatou que a maioria das crianças e

adolescentes nos abrigos é vítima da violência estrutural. Portanto, tratar da

prevenção ao abandono e à institucionalização é falar das políticas de atenção às

famílias, majoritariamente às famílias pobres.

A família, como unidade essencial de organização na sociedade brasileira,

sofre as influências do desenvolvimento socioeconômico e da ação estatal por

meio das políticas públicas. E são as famílias pobres as mais negativamente afetadas

pela implementação das políticas econômicas de ajuste, a partir dos anos 90, e

pela ineficiência ou insuficiência das políticas sociais.



216

15 CARVALHO, M. C. B. A priorização da família na agenda da política social. IN : KALOUSTIAN, S.M. (org)
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1988), UnB.

17 FERRARI, M. e KALOUSTIAN S. M. Introdução. IN KALOUSTIAN (org). op. cit.

18 CARVALHO. IN KALOUSTIAN (org). op. cit. p. 96.

Essa família empobrecida tem peculiaridades na sua forma de organização –

é fortemente apoiada nas relações de solidariedade parental ampliada e conterrânea15

– e se caracteriza pela crescente diminuição da sua capacidade de proteção aos seus

membros16. Além disso, a dinâmica familiar, naturalmente marcada pela ocorrência

de entradas e saídas de integrantes, registra, no caso das famílias pobres, movimentos

ainda mais traumáticos, determinados pelas condições socioeconômicas e pela luta

pela sobrevivência: migrações em busca de novas oportunidades; institucionalização

de crianças, adolescentes, adultos e idosos; afastamento de pessoas por longos

períodos em função da ocupação exercida, como o trabalho doméstico, por exemplo,

entre inúmeras outras situações.17

Nos últimos anos, tem-se defendido de forma crescente que a família seja

priorizada nas políticas sociais, como forma de introduzir um olhar mais integrado

na garantia dos direitos sociais, para além do atendimento individual - e não em

substituição a ele. E, de fato, a família tem surgido como elemento organizador

de programas e ações de governo.

Entretanto, vale considerar que isso se dá justamente em um contexto de

crise do Estado no cumprimento de sua função social. Para Carvalho, ressurgem

a família e a comunidade quando “a crise do ‘Welfare State’, o déficit público, o

individualismo crescente, a institucionalização das necessidades individuais /

grupais e o desemprego estrutural” trazem desafios a serem enfrentados pelo

poder público. Neste contexto, reforçam-se as idéias da família “como unidade

econômica e direito da criança”, e da comunidade como parceira do Estado para

com ele “partilhar as responsabilidades e os custos das políticas públicas de proteção e reprodução

social de seus cidadãos”.18

A forma como a família surge no centro da agenda política  representa um

avanço em relação ao passado conservador, em que a noção estereotipada de

família apoiava práticas segregadoras e discriminatórias, bem como em relação

ao atendimento dos indivíduos de forma fragmentada. Entretanto, alguns autores

chamam atenção para o risco de se transferir para o campo privado – representado
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20 op. cit. pp. 186-187.
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pela família – as responsabilidades outrora assumidas pela esfera pública no

avanço das conquistas sociais. Com relação a isto, vale destacar o que colocam

Campos e Mioto:

“(...) a família se encontra muito mais na posição de um sujeito ameaçado do que de

instituição provedora esperada. E considerando a sua diversidade, tanto em termos

de classes sociais como de diferenças entre os membros que a compõem e de suas rela-

ções, o que temos é uma instância sobrecarregada, fragilizada e que se enfraquece ain-

da mais quando lhe atribuímos tarefas maiores que a sua capacidade de realizá-la”.19

Assim, a família não pode ser transformada em alternativa à ineficiência da

ação estatal ou à insuficiência do atendimento, pelo mercado, das demandas que

não lhe interessa atender. Para Campos e Mioto, as expectativas de solidariedade

centradas de forma irreal na família – como se esta nunca fosse falhar na atenção

e no cuidado àqueles que não estão inseridos na proteção do mundo do trabalho

– representam, na verdade, retrocessos na proteção social.20

É ao Estado que cabe proporcionar os investimentos para erradicar a miséria,

permitindo que as famílias pobres usufruam “de bens e serviços indispensáveis

à alteração da qualidade de vida e exclusão a que estão submetidas”21. Talvez,

assim, milhares de crianças e adolescentes que hoje vivem em instituições ou nas

ruas pudessem permanecer com seus familiares, em um ambiente de garantia e

proteção de seus direitos.

Entretanto, o Brasil é um país com tradição de atendimento institucional a

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tradição essa histo-

ricamente forjada na desqualificação da parcela da população a que pertencem,

em sua grande maioria pobre e procedente de etnias não-brancas. Instituições

religiosas e filantrópicas e, mais tarde, a própria ação estatal esforçaram-se para

promover a adaptação dessa população aos padrões considerados aceitáveis.

Contudo, essa estratégia não conferiu a essas pessoas condições de igualdade e

inclusão; pelo contrário, reforçou a idéia de sua presumida incapacidade para a

plena inserção na sociedade - o que, de certa forma, tornava natural a sua condição

de subalternidade.
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Já no início do século XX, a chamada nova filantropia surge num movimento

de crítica à assistência caritativa, apontando inúmeros problemas no atendimento

oferecido. Entretanto, essa postura, em vez de depor contra os estabelecimentos

asilares, apenas justificava a sua transformação em instituições mais “disciplinadas”

e “disciplinadoras”. A colocação de crianças e adolescentes em instituições era

utilizada como medida de “proteção” contra os desvios causados pelas condições

sociais, econômicas e morais das famílias pobres (no caso dos preventórios) ou

como medida corretiva dos desvios já verificados (no caso dos reformatórios). E

assim se cristalizaram as experiências das chamadas instituições totais, onde

crianças e adolescentes viviam sob rígida disciplina e afastados da convivência

familiar e comunitária, visto que quase todas as atividades pertinentes a suas

vidas eram realizadas intramuros.22

O acolhimento de grande número de meninos e meninas em situação de

risco nas instituições era justificado pela economia de “escala”, pela possibilidade

de controle da aplicação dos recursos – o que não poderia ser feito se repassados

diretamente às famílias, uma vez que já haviam se mostrado “incapazes” no

cuidado dos filhos –, e pelo fato de proporcionar a educação moral que tais

crianças e adolescentes não teriam junto a seus familiares.

A partir da Constituição de 1998, da Convenção dos Direitos da Criança,

de 1989, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, estabeleceram-se

direitos para todas as crianças e adolescentes brasileiros indistintamente. Nesse

cenário, a manutenção em família e na comunidade passa a ser tratada como

prioritária, e se introduz a obrigatoriedade de promoção do direito à convivência

familiar e comunitária pelas entidades que oferecem programas de abrigo.

O “Levantamento Nacional de Abrigos” mostrou que mais de 80% das

crianças e dos adolescentes encontrados nessas instituições têm família, 23 o que

demonstra que a institucionalização se mantém, ainda, como caminho utilizado

indiscriminadamente e, muitas vezes, considerado como o único possível para a

proteção infanto-juvenil.

No Brasil, a superação da aplicação indiscriminada de medidas que acarretam

o afastamento de crianças e de adolescente de suas famílias de origem tem pela
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frente um longo caminho a ser trilhado. Vicente24, ao tratar da insistência de

instituições em manter a denominação orfanato – ainda que a grande maioria das

crianças e adolescentes atendidos tenha família – chama atenção para o fato de

que “ao orfanizar a clientela, explicita-se uma mentalidade segundo a qual a família miserável

é ignorada ou tratada como inexistente”.

De acordo com o estabelecido no ECA, a separação provisória de crianças

e adolescentes de suas famílias é uma medida de proteção. Assim, a legislação

internacional e a brasileira prevêem a retirada do ambiente familiar exclusivamente

quando isso se mostrar necessário para o bem-estar da criança ou do adolescente.

O ECA, por exemplo, determina que o poder familiar poderá ser suspenso nos

casos em que os pais não cumprirem, injustificadamente, com suas obrigações

enquanto guardiões. Ainda assim, isso se dará mediante a instauração de um

processo judicial, com direito à ampla defesa.

A legislação brasileira tem como regra geral a convivência de crianças e

adolescentes com suas famílias naturais. Conforme já citado anteriormente, o artigo

19 do ECA é explícito ao indicar que toda criança e todo adolescente brasileiro

“tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta.”

Nos casos em que seus direitos estão ameaçados ou já foram efetivamente violados,

o estatuto prevê, no artigo 101, uma série de medidas que antecedem e procuram

postergar ou evitar a suspensão do poder familiar. Entre essas citam-se, por exemplo,

o encaminhamento da criança ou do adolescente aos pais, mediante termo de

responsabilidade; a inclusão da família em programas oficiais de auxílio; e a fre-

qüência obrigatória da criança à escola. No rol dessas medidas, consideradas

preventivas ao abrigamento e à destituição do poder familiar, o ECA estabelece,

como última opção a ser adotada, a colocação em família substituta, o que pode se

dar mediante as forma de guarda, tutela e adoção.25

No que se refere à colocação em família substituta, no Brasil não existe a

tradição de acolhimento familiar de crianças e adolescentes em situação de risco

em contraposição ao abrigamento institucional. Assim, a forma mais usual de

colocação acaba sendo a adoção, o que, diferentemente da guarda e da tutela,

implica a destituição do poder familiar original. Isso significa a ruptura definitiva

dos vínculos familiares desses meninos e meninas, impossibilitando seu retorno
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ao seio de suas famílias de origem. É por isso que a adoção é a última opção

estabelecida no ECA, a ser aplicada apenas quando as chances de manutenção

ou recuperação dos vínculos com a família de origem não existem mais.

Com efeito, na busca de garantir o direito à convivência familiar e comunitária

a crianças e adolescentes privados do convívio com seus pais e como alternativa

à destituição imediata do poder familiar, uma primeira opção a ser considerada é

o acolhimento por outros membros da família da criança ou adolescente em

risco (a chamada família extensiva). Outra forma de propiciar vivência em família

para esta população seria o acolhimento por famílias voluntárias, que têm surgido

em vários lugares do mundo - sobretudo na Europa, e mais recentemente no

Brasil – sob as denominações de famílias acolhedoras, guardiãs, madrinhas, entre

outras.

Na avaliação de uma e outra opção, valem ser destacadas as considerações

de Pasztor e Barbell. Como vantagens do acolhimento pela família extensiva

citam: a manutenção na própria família; a redução dos traumas da separação e da

colocação com pessoas desconhecidas; a preservação da identidade cultural; e a

redução dos transtornos de adaptação. Por outro lado, apontam como desvantagens

dessa alternativa sobre a colocação em outras famílias a menor proteção contra

pais abusivos e o menor apoio profissional, seja do Estado, seja de outras

organizações.

É importante esclarecer que o acolhimento por outras famílias pode ser

formal, quando acompanhado e regulamentado pelo Estado, ou informal, quando

implementado por costumes ou pela cultura social. George e Van Oudenhoven26

trabalham, ainda, com a idéia de dois níveis de acolhimento familiar, de primeira

e segunda ordem, que podem ajudar no entendimento desse tipo de iniciativa.

O acolhimento de primeira ordem se refere aos intervenientes primários do

processo, ou seja, à própria criança ou ao adolescente; os pais acolhedores e sua

família nuclear; e os integrantes da família biológica do acolhido. O acolhimento

de segunda ordem refere-se àqueles que “acolhem os que acolhem”: os técnicos

sociais e as instituições responsáveis pelo programa; outros profissionais, como

médicos e professores, envolvidos com as crianças e os adolescentes em questão;

os operadores dos marcos legais do acolhimento; as estruturas estatais da rede de
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apoio; e o consenso social de que crianças e adolescentes devem ser socializados

em família, o que legitima o acolhimento familiar como eficaz.

Nos chamados países em desenvolvimento, o acolhimento formal é muito

menos utilizado do que nos países desenvolvidos, onde já existe uma prática

consolidada nesse sentido, especialmente na Europa. De fato, nos primeiros,

constata-se que vários níveis do acolhimento de segunda ordem são frágeis ou

inexistentes. Por isso, são freqüentes as práticas de acolhimento informal, não

reguladas pelo Estado, sendo as crianças e os adolescentes acolhidos sem incentivos

financeiros, sem apoio profissional e sem procedimentos reguladores.27

Destaca-se, ainda, que, onde há forte tradição de acolhimento informal

baseada em ditames sociais implícitos, verifica-se uma maior resistência ao

acolhimento formal supervisionado pelo Estado. Os incentivos financeiros baixos

ou inexistentes não “compensariam” a interferência estatal. Além disso, como

são contextos em que a burocracia do Estado tende a ser lenta, reforça-se a

opção pelo acolhimento informal, ou, como é o caso do Brasil, pela conhecida

“adoção à brasileira”, que consiste em registrar uma criança como filho natural

sem tê-lo concebido, como forma de evitar a  burocracia de um processo regular

de adoção.

De qualquer forma, nos casos de acolhimento por famílias voluntárias a

mediação de uma autoridade formalmente reconhecida – diferença básica entre

o acolhimento formal e informal – é muito importante quando a autoridade

social difusa é frágil e quando os benefícios do acolhimento informal são anulados

pela eventual ocorrência de violação de direitos nos lares acolhedores. E ainda:

quando a quantidade de crianças e adolescentes a ser atendida extrapola a oferta

informal de famílias voluntárias.

No Brasil, a prática do chamado acolhimento informal é bastante antiga,

registrada desde o período colonial. Moncorvo Filho28 cita, por exemplo, que os

primeiros bebês entregues à “Roda” da Santa Casa foram criados fora da

instituição, por famílias da sociedade local, que o fizeram em sinal de benevolência.

Até os dias atuais, pesquisas mostram que entre as classes populares, nas várias

regiões do país, ainda é bastante freqüente a criação de crianças e adolescentes
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por avós, tias, madrinhas ou por outras pessoas que se propõem a fazê-lo29,

registrando-se que esta prática de acolhimento na família extensiva ocorre sem

qualquer mediação jurídica.

Quanto ao acolhimento formal, ainda que não sejam amplamente conhecidas,

há registro de experiências brasileiras. Com freqüência, as crianças abandonadas

na “Roda” eram enviadas a mulheres “criadeiras”, que recebiam um pagamento

para suprir as despesas com os acolhidos.30 Ainda que houvesse denúncias de

exploração e maus-tratos praticados por muitas dessas mulheres, acreditava-se

que o envio de crianças a elas contribuía para reduzir o índice de mortalidade

infantil verificado quando as crianças permaneciam por muito tempo aglomeradas

nas Santas Casas de Misericórdias.

No início do século XX, conheceu-se outra forma de acolhimento familiar,

que permitia ao juiz determinar a colocação de adolescentes do sexo feminino

em casas de família, geralmente para a realização de serviços domésticos. Em

troca, deveria ser depositado mensalmente um valor destinado a garantir o futuro

da jovem. Esta prática, no entanto, recebia muitas críticas devido às denúncias de

exploração e abusos empreendidos 31.

Outro registro histórico importante de acolhimento familiar formal no país

refere-se à Lei de Colocação Familiar, de 1949, que criou o Serviço de Colocação

Familiar no estado de São Paulo, inspirado nos modelos europeus. As avaliações,

contudo, registram que seu funcionamento foi precário devido à insuficiência de

recursos financeiros e de recursos humanos capacitados; ao aumento crescente

da demanda; e à incompreensão da sociedade sobre o caráter provisório do

acolhimento - razões que também contribuíram para sua extinção.32

Em boa medida, a constatação dos problemas apontados nessas práticas

contribuiu para a defesa da institucionalização no país. No entanto, nas últimas

décadas do século XX, no bojo da implementação das diretrizes de proteção

integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, o acolhimento familiar começou

a ser resgatado em outras bases. E, deve-se ressaltar, seu ressurgimento se dá no

âmbito das críticas à institucionalização.
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Embora o acolhimento formal por famílias voluntárias ainda seja incipiente

no Brasil, já existem experiências implantadas em alguns estados (como Rio de

Janeiro, São Paulo, Ceará, Santa Catarina), funcionando como formas alternativas

ao abrigamento institucional. São experiências diferentes - umas mais, outras

menos consolidadas como políticas públicas - e contam, em geral, com a partici-

pação de organizações não-governamentais, de forma mais ou menos protagonista.

É preciso destacar que o acolhimento em famílias voluntárias não se apresenta

como substituto ao atendimento institucional ou às políticas de adoção. Ao contrário,

representa mais uma opção na busca de garantir a convivência familiar e comunitária

a crianças e adolescentes em situação de abandono social. Mesmo nos países com

experiências de acolhimento familiar mais consolidadas, não existe consenso de

que esta opção seja a ideal, devendo ser generalizada para todos os casos ou

implicando a eliminação do abrigamento institucional. George e Van Oudenhoven

chamam a atenção para os casos em que a prática de acolhimento em famílias

voluntárias é levada ao extremo nesses países, chegando ao ponto de se negligenciar

o investimento no bem-estar de crianças e adolescentes em suas famílias biológicas,

o que poderia prevenir a eventual separação entre pais e filhos:

“O sistema de acolhimento freqüentemente trata as famílias com dificuldades de mo-

radia, renda e acesso à saúde como incapazes ou negligentes para cuidar de seus  pró-

prios filhos. É irônico que crianças e adolescentes em acolhimento geralmente estejam

melhor economicamente do que aqueles que permanecem com suas famílias de origem”.33

De outro lado, citam o caso de crianças e adolescentes portadores de defi-

ciências mentais e físicas severas ou com sérios transtornos de conduta e emocio-

nais que podem ter dificuldade de serem acolhidos por famílias voluntárias ou de

se adaptarem a elas34. Há também situações em que pais biológicos ainda atuantes

na vida da criança ou do adolescente podem preferir a instituição, temendo a

perda do vínculo ou a interferência cultural caso seus filhos fiquem com outra

família35.

Assim, o acolhimento institucional continua sendo uma opção alternativa

dentro da política de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco,

seja pela inexistência de outras opções de acolhimento - como é comum nos
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países em desenvolvimento -, seja nos casos em que as instituições que prestam

atendimento em regime de abrigo o fazem de forma adequada, respeitando os

direitos individuais e sociais da população que acolhem.

Considerando-se que o atendimento em abrigos ainda cumpre, especialmente

no Brasil, papel importante no cuidado com crianças e adolescentes em situação

de risco, é fundamental humanizar o cuidado institucional por meio do incentivo

ao reordenamento dos programas existentes. As mudanças a serem implementadas

passam pela superação do enfoque assistencialista, fortemente arraigado nesses

programas, em direção a modelos que contemplem ações emancipatórias, com

base na noção de cidadania e na visão de crianças e adolescentes como sujeitos

de direitos.

O ECA estabeleceu princípios que exigiram de muitas instituições atuantes

na área o início de um processo de mudanças em direção à readequação de seus

programas. Especial ênfase é dada ao direito fundamental à convivência familiar

e comunitária, cuja violação implica em uma das principais privações a que são

submetidas crianças e adolescentes abrigados em entidades.

Nesse sentido, na seção seguinte são analisados aspectos da organização

dos programas de abrigo pesquisados que possibilitam indicar seu nível de

adequação às diretrizes de reordenamento estabelecidas no ECA. Com relação à

convivência familiar, consideram-se quatro quesitos: (i) preservação dos vínculos

com a família de origem; (ii) apoio à reestruturação familiar; (iii) incentivo à

convivência com outras famílias, e (iv) semelhança residencial dos abrigos. No

que se refere à convivência comunitária, são considerados: (i) a realização de

ações que visam à participação de crianças e adolescentes na vida da comunidade

local e (ii) a realização de ações que proporcionam a participação de pessoas da

comunidade no processo educativo do abrigo.
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8.2 OS ABRIGOS DA REDE SAC E A PROMOÇÃO DO
DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

8.2.1 Quantos promovem a preservação dos vínculos

familiares?

A família é, reconhecidamente, fundamental no trabalho de proteção integral

a crianças e adolescentes. Quando há necessidade de afastamento do ambiente

familiar e meninos e meninas passam a viver, temporariamente, em uma instituição

de abrigo, os esforços devem ser direcionados para que a reintegração se dê no

menor tempo possível e, especialmente, para que as referências familiares não

sejam perdidas. Para tanto, é importante que os programas de abrigo implementem

medidas orientadas para o fortalecimento e a manutenção dos vínculos afetivos

entre as crianças e os adolescentes abrigados e suas famílias.

Para avaliar o esforço desses programas em promover a preservação dos

vínculos familiares, foram considerados dois grupos de ações desenvolvidas pelas

instituições: (i) de incentivo à convivência das crianças e dos adolescentes com

suas famílias de origem; e (ii) de não-desmembramento de grupos de irmãos

abrigados, em cumprimento ao princípio previsto no ECA.

Como pode ser observado na tabela 1, ainda que tenham sido encontrados

índices elevados de instituições que praticam alguns dos itens isoladamente,

somente 5,8% dos abrigos pesquisados realizam todas as ações consideradas

nesses dois grupos.

Com relação ao primeiro grupo de ações, referentes ao incentivo à convi-

vência dos abrigados com suas família, 79,8% das instituições mantêm informa-

ções sistematizadas sobre as famílias dos abrigados, tais como: endereço, renda,

organização familiar, trabalho, visitas, irmãos abrigados ou registro de acompa-

nhamento psicossocial; 65,9% promovem visitas das crianças e dos adolescentes

aos lares de suas famílias; e 41,4% permitem a visitação livre das famílias ao

abrigo, sem datas e horários preestabelecidos. No entanto, quando considerado o

número de instituições que praticam os três critérios conjuntamente, o percentual

se reduz para apenas 25,5%.

Com relação a esses aspectos, a análise por regiões brasileiras revela que, no

Nordeste, o percentual de instituições que atendem a todos os quesitos é quase o
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dobro da média nacional: 44,6%. No Centro-Oeste, ao contrário, essa proporção

é a metade (12,2%) do percentual para o país, e na região Sul é de 18%. A região

Norte tem 32% de abrigos que atendem aos três critérios, e o Sudeste, 22,1%.

O não-desmembramento de grupos de irmãos foi o segundo grupo de ações

considerado. Estabelecido pelo ECA como um dos princípios para o atendimento

em instituições de abrigo, tem particular importância na preservação dos vínculos

familiares visto que, quando indicada a medida de proteção em regime de abrigo

a irmãos, a separação entre eles pode agravar a sensação de abandono e

rompimento vivenciadas pelas crianças e adolescentes afastados de suas famílias.

TABELA 01

Brasil/grandes regiões: distribuição dos abrigos da Rede SAC por incentivo à
preservação dos vínculos familiares (%)

1.1. Mantêm informações
sobre as famílias de
origem

1.2. Promovem visitas de
crianças e adolescentes aos
lares de suas famílias

1.3. Permitem visitas
livres dos familiares
ao abrigo

ATENDEM AOS TRÊS CRITÉRIOS

2.1. Priorizam a manutenção ou
reconstituição de grupos
de irmãos

2.2. Organizam-se sob
agrupamento vertical
(intervalo entre idades
mínima e máxima maior
do que 10 anos)

2.3. Atuam em regime de co-
educação (meninos e
meninas)

ATENDEM AOS TRÊS CRITÉRIOS

CRITÉRIOS
CONSIDERADOS

Regiões brasileiras Brasil

79,8%

65,9%

41,4%

25,3%

63,8%

62,1%

62,3%

30,7%

5,8%

Sul

80,3%

69,7%

23,8%

18,0%

68,0%

71,3%

72,1%

39,3%

5,7%

Centro-Oeste

53,7%

53,7%

48,8%

12,2%

54,0%

70,7%

75,6%

36,6%

4,9%

1. INCENTIVO À CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA DE ORIGEM

2. NÃO-DESMEMBRAMENTO DE GRUPOS DE IRMÃOS ABRIGADOS

1 + 2

Norte

64,0%

64,0%

64,0%

32,0%

64,0%

56,0%

72,0%

32,0%

8,0%

Nordeste

79,5%

74,1%

74,1%

44,6%

49,1%

50,0%

42,9%

15,2%

4,5%

Sudeste

84,8%

63,0%

33,2%

22,1%

69,2%

62,3%

63,0%

32,2%

6,2%

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

5,7% 4,9% 5,8%
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Das instituições pesquisadas, 63,8% afirmam priorizar a manutenção ou a

reconstituição de grupos de irmãos, enquanto 62,1% adotam o modelo de

“agrupamento vertical”, predominando uma diferença superior a dez anos entre

a maior e a menor idade de atendimento. Esse intervalo etário foi considerado

suficientemente amplo para permitir o acolhimento de irmãos em diferentes idades.

Além disso, 62,3% oferecem atendimento misto, recebendo tanto meninos quanto

meninas, aspecto que também facilita o acolhimento de irmãos. O universo de

instituições que atende aos três critérios conjuntamente representa apenas 30,7%

do total.

Esse percentual de instituições encontrado no cruzamento dos três aspectos

considerados não tem variação significativa entre as regiões brasileiras, com

exceção do Nordeste, onde apenas 15,2% cumprem simultaneamente todos os

critérios.

8.2.2 Quantos apóiam a reestruturação familiar?

Além do fortalecimento e da manutenção dos vínculos afetivos entre os

abrigados e seus familiares, outro aspecto se mostra importante para a garantia

do direito à convivência familiar das crianças e dos adolescentes em abrigos: a

busca da reestruturação de suas famílias. Assim, pais, mães e responsáveis poderão

desenvolver as condições para receber seus filhos de volta, superadas as

dificuldades que determinaram o afastamento.

A reestruturação familiar envolve fatores complexos, relacionados à

superação do desemprego e da dependência de drogas, por exemplo, que

demandam muito mais de outras políticas públicas do que do esforço isolado

das instituições de abrigo. No entanto, considera-se que essas entidades podem

realizar ações de valorização da família, bem como buscar estabelecer a conexão

e a inserção dos familiares na rede de proteção social disponível e nas demais

políticas públicas existentes.

No que se refere às ações realizadas com esse objetivo, o “Levantamento

Nacional” revelou que 78,1% das instituições pesquisadas realizam visitas

domiciliares às famílias das crianças e dos adolescentes sob sua responsabilidade;

65,5% fazem acompanhamento social dessas famílias; 34,5% organizam reuniões

ou grupos de discussão e de apoio para os familiares dos abrigados; e 31,6%

encaminham as famílias para inserção em programas oficiais ou comunitários de
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auxílio/proteção à família. Também aqui, se considerarmos as instituições que

realizam todas essas ações conjuntamente, o percentual se reduz para apenas

14,1% do total pesquisado, sendo que, nas regiões Nordeste e Sul, a proporção

de instituições é ainda menor: 9,8% em cada uma delas (tabela 2).

TABELA 02

Brasil/grandes regiões: distribuição dos abrigos da Rede SAC por apoio à
reestruturação familiar (%)

CRITÉRIOS
CONSIDERADOS

Regiões brasileiras Brasil

78,1%

65,5%

34,5%

31,6%

14,1%

Sul

80,3%

65,6%

23,8%

34,4%

9,8%

Centro-Oeste

63,4%

48,8%

31,7%

26,8%

17,1%

Norte

80,0%

72,0%

24,0%

36,0%

16,0%

Nordeste

82,1%

61,6%

46,4%

19,6%

9,8%

Sudeste

77,5%

68,9%

35,6%

35,3%

17,0%

1. Realizam visitas domiciliares

2. Oferecem acompanhamento
social

3. Organizam reuniões ou
grupos de discussão e apoio

4. Encaminham para inserção
em programas de auxílio/
proteção à família

1 + 2 + 3 + 4

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

16% 9,8% 17% 9,8% 17,1% 14,1%

8.2.3 Quantos incentivam a convivência com outras

famílias?

A colocação em família substituta é uma forma de garantir o direito à

convivência familiar de meninos e meninas a quem foram aplicadas medidas de

abrigo.36 Configura-se, assim, como opção importante frente à tradicional prática

brasileira de institucionalização de crianças e adolescentes em situação de risco,

condenados a viver grande parte de suas vidas privados de qualquer vivência

familiar.

Entretanto, a colocação em família substituta envolve importantes questões

adicionais. No âmbito das entidades, é preciso superar a cultura de que, havendo

problemas familiares, o melhor lugar para crianças e adolescentes é uma instituição,

36 O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como princípio a ser seguido pelas entidades de
abrigo “a colocação em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem”
(Lei 8.069/90, art. 92, inc. II).
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onde podem “ter melhores condições de vida”, o que resulta em certa

“apropriação” de meninos e meninas pelas entidades. Além disso, dos abrigos

depende a avaliação periódica das condições de reintegração à família de origem

e a rápida comunicação às autoridades judiciárias quando esgotadas essas

possibilidades, para que sejam providenciadas, quando for o caso, a destituição

do poder familiar e a colocação em família substituta.

Por outro lado, é necessário problematizar as concepções sociais na tentativa

de mudar os mitos em torno da adoção de crianças e adolescentes – que tem

como ideal a adoção de bebês fisicamente parecidos com os pais adotivos. O

predomínio de tal padrão social e cultural é um dos principais fatores responsáveis

pelo fato de grande parte das crianças e dos adolescentes negros maiores de sete

anos permanecerem nos abrigos até a maioridade. Além disso, é importante rever

o paradigma de que a colocação em família substituta só é possível via adoção.

Existem opções intermediárias, não definitivas, como os programas de

apadrinhamento e de famílias acolhedoras, que são alternativas para propiciar o

convívio em ambiente familiar para crianças e adolescentes que estão sob medida

de abrigo, mas cujas chances de retorno à família de origem ainda existem.

Mesmo que a colocação em família substituta não dependa exclusivamente

do trabalho das instituições de abrigo, estas podem desempenhar um papel

fundamental nesse processo. Como pode ser observado pelas informações da

tabela 3, a promoção da convivência de crianças e adolescentes abrigados com

outras famílias - por meio do desenvolvimento conjunto de ações como o incentivo

à integração em família substituta, a elaboração e envio de relatórios periódicos

para as Varas da Infância e a implementação de programas de apadrinhamento -

é realizada por apenas 22,1% do total de instituições pesquisadas. Essa proporção

é menor na região Nordeste, onde apenas 9,8% das instituições pesquisadas

atendem a todos os quesitos considerados. A região Sudeste tem percentual de

27%; o Sul, de 23%; o Norte, de 20%; e o Centro-Oeste, de 19,5%.

Analisando-se os critérios isoladamente, nota-se que 51,8% dos abrigos

afirmaram incentivar a integração em família substituta sob as formas de guarda,

tutela ou adoção. Deve ser ressaltado que apenas a autoridade judicial pode

determinar a colocação em famílias substitutas. Entretanto, sabe-se que, enquanto

existem instituições que mantêm uma relação estreita e periódica com a Justiça e

que recebem bem famílias interessadas em adoção ou em outra forma de

acolhimento, há aquelas em que as equipes das Varas da Infância e da Juventude
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são vistas como concorrentes capazes de “roubar-lhes” as crianças e/ou em que

os interessados em conviver com os abrigados enfrentam um sem-número de

desestímulos e obstáculos para consegui-lo.

Nesse sentido, 42,4% das entidades pesquisadas afirmaram enviar relatórios

periódicos para a Justiça da Infância e da Juventude, o que é imprescindível para

que se concretize a provisoriedade da medida de abrigo, visto que, da mesma

forma que apenas a autoridade judiciária pode determinar o abrigamento, somente

ela pode adotar outra medida de proteção, incluindo a reintegração familiar e a

colocação em família substituta.

Os programas de apadrinhamento – alternativa de referência familiar para

crianças e adolescentes abrigados – são utilizados por 81,5% das instituições

pesquisadas. Existem dois diferentes tipos de programas de apadrinhamento: os

que de fato promovem a convivência da criança ou do adolescente com a família-

madrinha, propiciando encontros, passeios e trocas afetivas; e aqueles que

representam apenas o apoio financeiro à instituição, podendo ocorrer sem um

único contato entre o afilhado e seus padrinhos. Vale registrar que essas diferenças

não foram captadas no “Levantamento Nacional”. Assim foram incluídas nesse

critério todas as instituições que afirmaram implementar programas de apadrinha-

mento à época da coleta de dados da pesquisa.

TABELA 03

Brasil/grandes regiões: distribuição dos abrigos da Rede SAC por incentivo à
convivência com outras famílias que não a de origem (%)

CRITÉRIOS
CONSIDERADOS

Regiões brasileiras Brasil

51,8%

42,4%

81,5%

22,1%

Sul

57,4%

44,3%

86,9%

23,0%

Centro-Oeste

43,9%

31,7%

61,0%

19,5%

Norte

60,0%

36,0%

88,0%

20,0%

Nordeste

29,5%

37,5%

60,7%

9,8%

Sudeste

58,5%

45,7%

89,6%

27,0%

1. Incentivam a integração em
família substituta (guarda,
tutela ou adoção)

2. Enviam relatórios periódicos
para a Justiça da Infância e
da Juventude

3. Mantêm programas de
apadrinhamento

1 + 2 + 3

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

20% 19,8% 27% 23% 19,5% 22,1%
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8.2.4 Quantos estão organizados à semelhança de uma

residência?

Estudos sobre o atendimento massificado a crianças e adolescentes realizado

nas instituições que recebem grande número de abrigados têm revelado os custos

que tal situação neles acarreta: carência afetiva, dificuldade para estabelecimento

de vínculos, baixa auto-estima, atrasos no desenvolvimento psicomotor e pouca

familiaridade com rotinas familiares. Esses aspectos, se vivenciados por longos

períodos, representam não apenas uma violação de direitos, mas deixam marcas

irreversíveis na vida dessas crianças e desses adolescentes, que, com freqüência,

não adquirem sentimento de pertencimento e enfrentam sérias dificuldades para

adaptação e convívio em família e na comunidade.

As diretrizes para reordenamento de abrigos recomendam que as instituições

busquem oferecer um acolhimento que seja o mais semelhante possível ao de

uma rotina familiar. As entidades não devem, por exemplo, manter placas ou

faixas externas que as identifiquem como abrigos. Da mesma forma, a construção

deve aparentar uma residência comum. Os grandes pavilhões, símbolo dos antigos

orfanatos, devem ser esquecidos.37 Por outro lado, é fundamental que o atendi-

mento ocorra em pequenos grupos, o que permite olhar para as características de

cada criança ou adolescente, bem como para as especificidades de suas histórias

de vida.

No “Levantamento Nacional” foram selecionados alguns critérios para

analisar se os abrigos pesquisados atendem ao quesito de semelhança a residências

comuns, utilizando-se informações referentes a: (i) estrutura física da entidade; e

(ii) atendimento em pequenos grupos.

No primeiro grupo, relativo à estrutura física, foram considerados aspectos

que permitissem avaliar a aproximação em relação à organização residencial.

Analisando-se cada item individualmente, obtém-se o seguinte quadro das

instituições: 66,9% apresentam características residenciais externas, ou seja,

possuem pelo menos uma edificação do tipo “casa”; 86,4% possuem, no máximo,

seis dormitórios; 18% acomodam, no máximo, quatro crianças e adolescentes

por dormitório; 85,6% possuem espaços individuais para que crianças e

adolescentes possam guardar seus objetos pessoais; e 54,0% não possuem áreas

37 Para uma análise mais detalhada sobre as características físicas dos abrigos pesquisados, assim como sobre os
critérios considerados, ver o capítulo 5 desta publicação.



232

exclusivas para serviços especializados – consultório médico, gabinete odon-

tológico, salas de aula e oficinas profissionalizantes (tabela 4).

A análise individual dos critérios selecionados para verificar a adequação

da estrutura física aponta para elevados percentuais de instituições que têm

conseguido cumpri-los isoladamente; no entanto, quando se analisa a proporção

de instituições que conseguem atender aos cinco critérios conjuntamente,

encontram-se apenas 9,3% do universo pesquisado. A situação em todas as regiões

é semelhante, havendo poucas variações em relação à média nacional. Apenas as

regiões Centro-Oeste e Sudeste têm percentuais superiores: 12,2% e 10,7%,

respectivamente. Nas outras regiões, a parcela de entidades que atendem todos

os critérios é menor: 9% no Sul; 8% no Norte; e apenas 5,4% na região Nordeste.

(tabela 4)

TABELA 04

Brasil/grandes regiões: distribuição dos abrigos da Rede SAC por critérios de
semelhança residencial (%)

CRITÉRIOS
CONSIDERADOS

Regiões brasileiras

1. ESTRUTURA FÍSICA

2. ATENDIMENTO EM PEQUENOS GRUPOS

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

1.1. Têm aspecto externo com
características residenciais

1.2. Têm no máximo 06 dormitórios

1.3. Acomodam no máximo 04
crianças e adolescentes por
dormitório

1.4. Possuem espaços individuais
para guarda de objetos pessoais

1.5. Não possuem áreas exclusivas
para serviços especializados

ATENDEM AOS CINCO CRITÉRIOS

2.1. Atendem até 25 crianças e
adolescentes

2.2. Mantêm proporção de até 12
crianças e adolescentes por
responsável

ATENDEM AOS DOIS CRITÉRIOS

1 + 2

Brasil

66,9%

86,4%

18,0%

85,6%

54,8%

9,3%

66,9%

72,8%

54,2%

8,0%

Sul

77,0%

86,9%

21,3%

85,2%

66,4%

9,0%

80,3%

76,2%

67,2%

9,0%

5,7%

Centro-Oeste

70,7%

85,4%

22,0%

87,8%

46,3%

12,2%

65,9%

39,0%

36,6%

9,8%

4,9%

Norte

76,0%

96,0%

12,0%

84,0%

80,0%

8,0%

96,0%

72,0%

72,0%

8,0%

8,0%

Nordeste

54,5%

79,5%

12,5%

81,3%

39,3%

5,4%

53,6%

64,3%

40,2%

3,6%

Sudeste

66,1%

88,2%

18,7%

87,2%

55,0%

10,7%

64,0%

79,6%

55,0%

9,0%

6,2%
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Com relação ao atendimento em pequenos grupos, foram considerados

dois quesitos: (i) o número de crianças e adolescentes por programa de abrigo; e

(ii) a relação entre o total de crianças e adolescentes abrigados e o número de

profissionais responsáveis pelos cuidados cotidianos com eles.

Ainda que o ECA não estabeleça um número exato para o que se considera

pequenos grupos, diretrizes de reordenamento adotadas em algumas localidades

do país por iniciativa do respectivo Conselho Municipal de Direitos da Criança e

do Adolescente indicam um máximo de 20 a 25 abrigados por unidade de

atendimento. A maior parte dos abrigos da Rede SAC pesquisados se enquadram

nesse critério, visto que 66,9% deles atendem até 25 crianças e adolescentes.

Quanto aos cuidados cotidianos, considerou-se como adequada a relação

de um profissional responsável (pais sociais, educadores, monitores) para até 12

crianças e adolescentes. A parcela de abrigos que atende esse critério é de 72,8%.

A proporção que atende aos dois itens considerados – até 25 abrigados por

unidade e até 12 abrigados por profissional - alcança  54,2% do total pesquisado.

Entretanto, considerando os dois grupos de critérios selecionados, observa-

se que apenas 8% dos abrigos atendem simultaneamente todos os itens relativos

à semelhança residencial. A análise por regiões mostra que quatro delas têm

percentuais de atendimento aos critérios bem próximos à média nacional: 9,8%

no Centro-Oeste; 9% no Sudeste e no Sul; e 8% no Norte. A região Nordeste,

por sua vez, tem proporção inferior à metade da média nacional: apenas 3,6%

das instituições nessa região respondem aos quesitos considerados.
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8.3 OS ABRIGOS DA REDE SAC E A PROMOÇÃO
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

8.3.1 Quantos estimulam a participação na vida da

comunidade local?

Durante muitos anos, a colocação de crianças e adolescentes em instituições

se configurava como instrumento de privação de liberdade, visto que esses espaços

funcionavam como instituições totais onde todas as atividades e serviços eram

desenvolvidos dentro dos muros das entidades – educação, atenção à saúde,

lazer (quando existia).

O ECA indica como princípio a ser seguido no atendimento em abrigos a

participação na vida da comunidade, que deve ser concretizada pela garantia de

acesso dos abrigados às políticas básicas e aos serviços oferecidos para a comu-

nidade em geral, bem como por meio da participação das crianças e dos ado-

lescentes em atividades oferecidas pela comunidade, tais como: lazer, esporte,

religião e cultura. Isso proporciona a convivência comunitária, evitando-se a

alienação e inadequação à vida em sociedade.

O “Levantamento Nacional” mostra um quadro preocupante nesse sentido:

apenas 6,6% dos abrigos pesquisados utilizam todos os serviços disponíveis na

comunidade, tais como: creche, ensino regular, profissionalização para adoles-

centes, assistência médica e odontológica, atividades culturais, esportivas e de

lazer, e assistência jurídica. Neste aspecto, a maioria dos abrigos (80,3%) ainda

oferece pelo menos um desses serviços diretamente (de forma exclusiva) dentro

do abrigo (tabela 5).
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TABELA 05

Brasil/grandes regiões: distribuição dos abrigos da Rede SAC por utilização de
serviços existentes na comunidade local (%) *

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS
EXTERNOS

Regiões brasileiras Brasil

6,6%

80,3%

13,1%

Sul

12,3%

75,4%

12,3%

Centro-Oeste

7,3%

65,9%

26,8%

Norte

12,0%

68,0%

20,0%

Nordeste

1,8%

86,6%

11,6%

Sudeste

5,5%

83,0%

11,4%

1. Utilizam serviços
especializados existentes na
comunidade para oferecer:
creche; ensino regular;
profissionalização para
adolescentes; assistência
médica e odontológica;
atividades culturais, esportivas
e de lazer; e assistência
jurídica.

2. Oferecem pelo menos
um dos serviços
exclusivamente no abrigo.

3. Não sabem/não responderam/
não oferecem nenhum dos
serviços considerados

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

*Deve-se ressaltar que o percentual de abrigos que utilizam serviços externos em cada tipo de serviço foi encontrado
sobre o total de abrigos que oferecem esse serviço. Além disso, estão incluídos entre os que utilizam serviços externos
aqueles que os oferecem, também, internamente.

8.3.2 Quantos propiciam a participação de pessoas da

comunidade no projeto pedagógico?

A participação de pessoas da comunidade nas atividades internas da insti-

tuição proporciona a garantia do direito à convivência comunitária, facilitando o

estabelecimento de novos vínculos e relações, bem como a oxigenação das práticas

e rotinas institucionais.

Nesse sentido, foram considerados dois critérios de participação comunitária

no abrigo. Primeiro, a existência de trabalho voluntário no âmbito dos serviços

complementares: acompanhantes, cabeleireiros, costureiros, estagiários,

orientadores espirituais/religiosos, professores de atividades diversas (artes

plásticas, culinária, dança, esportes, informática, línguas, música, teatro, trabalhos
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38 A análise dos recursos humanos dos abrigos foi feita a partir de seis agrupamentos de funções/profissões: (i)
equipe técnica; (ii) equipe de cuidados diretos com as crianças e adolescentes; (iii) apoio operacional; (iv)
administração institucional; (v) serviços especializados; e (vi) serviços complementares. A escolha apenas dos
serviços complementares para análise de participação da comunidade no abrigo se deu em função das
especificidades de cada grupo, bem como por coerência com outros critérios aplicados em outros itens analisados.
Em alguns grupos, como a equipe de cuidados diretos e a equipe técnica, por exemplo, a existência de voluntários
pode vir a comprometer o trabalho realizado se a dependência deste tipo de profissional for elevada. Em outros,
não é interessante que se desenvolvam as funções correspondentes dentro do próprio abrigo, como no caso dos
serviços especializados; outros, ainda, não são imprescindíveis nem diretamente ligados ao processo educativo,
como administração institucional e apoio operacional, não podendo ser, portanto, critérios excludentes. Para
maiores detalhes sobre o quadro de recursos humanos dos abrigos pesquisados, ver capítulo 4.

TABELA 06

Brasil/grandes regiões: distribuição dos abrigos da Rede SAC por participação de
pessoas da comunidade no processo educativo (%)

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

CRITÉRIOS
CONSIDERADOS

Regiões brasileiras Brasil

31,7%

89,5%

Sul

23,0%

86,9%

Centro-Oeste

31,7%

78,0%

Norte

16,0%

96,0%

Nordeste

29,5%

91,1%

Sudeste

37,7%

91,0%

1. Possuem trabalho voluntário
na equipe de serviços
complementares

2. Possuem vizinhança com
disponibilidade de serviços
comunitários

1 + 2 16,0% 24,1% 34,6% 18,9% 19,5% 27,5%

manuais etc.), professores de reforço escolar, recreadores e afins.38 Segundo, a

inserção da instituição de abrigo em um contexto espacial com disponibilidade

de serviços e equipamentos comunitários.

A análise mostrou que 31,7% dos abrigos pesquisados no Brasil contam

com trabalho voluntário na realização de serviços complementares, e 89,5%

apresentam inserção espacial adequada do ponto de vista da disponibilidades de

serviços e equipamentos comunitários. Considerando-se os dois critérios con-

juntamente, alcança-se uma proporção de 27,5% de instituições em relação ao

total pesquisado (tabela 6).
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8.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se viu ao longo deste capítulo, a família no Brasil – seu conceito e

arranjos na realidade social -, sofreu mudanças substanciais no decorrer do século

XX. Vários fatores contribuíram para isto, dentre os quais podem ser citados: (i)

o aumento da urbanização e o crescimento industrial, a partir da década de 50,

que modificaram a sociedade brasileira de forma muito profunda, ao introduzirem

novos valores sociais; (ii) o declínio da fecundidade, que alterou, sobremaneira, o

tamanho das famílias; (iii) a elevação da participação da mulher no mercado de

trabalho; (iv) a crise econômica das duas últimas décadas que, ao diminuir o

poder aquisitivo das famílias, altera as relações entre os sexos no contexto familiar,

por meio da entrada massiva da mulher no mercado de trabalho e pelo maior

índice de desemprego masculino, contribuindo para o aumento das separações

conjugais e para a elevação no número de famílias monoparentais; e (v) a trans-

formação dos valores tradicionais sobre o ideário feminino relativo ao casamento,

que contribuiu para o aumento das famílias unipessoais e das famílias formadas

por mulheres vivendo sem cônjuge e com filhos.

Na sociedade brasileira, o modelo da família nuclear tradicional, representado

por pai, mãe e filhos, coexiste com uma diversidade de outros arranjos familiares

que, geralmente, são desqualificados por não corresponderem ao padrão familiar

valorizado socialmente.

No tocante ao objetivo de restabelecer o direito à convivência familiar de

crianças e adolescentes em situação de abandono, é importante que as políticas

públicas, os agentes sociais e as instituições que ofertam serviços para esta popu-

lação considerem e respeitem a diversidade dos arranjos familiares encontrados.

O fortalecimento e a valorização desses arranjos podem evitar o rompimento

drástico de seus vínculos e a conseqüente fragmentação e abandono de seus

membros.

A história sobre a infância em risco no Brasil mostra que as políticas públicas

voltadas para esta área sempre priorizaram a institucionalização em detrimento

de políticas de reconstrução e de fortalecimento dos vínculos familiares. A visão

predominante sempre foi a da incapacidade das famílias empobrecidas de cuidar

e de proteger sua prole.
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As experiências de acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade

de guarda por famílias voluntárias são ainda muito escassas no Brasil e carecem

de apoios técnicos e financeiros, bem como da normatização do Estado, para

que possam, de fato, adquirir status de política pública e se transformar em opção

segura ao acolhimento institucional.

Embora o acolhimento familiar sob a forma de guarda seja, na maioria das

vezes, preferível ao acolhimento institucional, por proporcionar um atendimento

mais individualizado, ainda não há um consenso sobre a sua aplicação generali-

zada, uma vez que sempre haverá situações onde o acolhimento institucional

será necessário (crianças portadoras de deficiências severas, de transtornos

emocionais graves, inexistência de famílias voluntárias, entre outras).

Assim, o acolhimento por famílias voluntárias foi aqui entendido como

uma alternativa adicional no âmbito das políticas de atendimento a crianças e

adolescentes em situação de risco. Desta forma, o acolhimento institucional, sob

a forma de abrigo, desde que adequado aos preceitos do ECA, ainda cumpre um

papel muito importante no cuidado de crianças e adolescentes em situação de

abandono. Reconhece-se, no entanto, a necessidade do estabelecimento de diretri-

zes claras para o seu reordenamento. Tais diretrizes deveriam ter como norte a

garantia da convivência familiar e comunitária, que representa a principal privação

das crianças e adolescentes que vivem hoje nos abrigos do país.

 A partir da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa si-

tuação foi instada a mudar. Embora muitas instituições de abrigo já tenham

implementado inúmeras melhorias no sentido de se adequar ao ECA, o retrato

dos abrigos da Rede SAC revelado pelo “Levantamento Nacional” mostra que

ainda há muito por fazer para que todas as crianças ali abrigadas tenham direito

à convivência familiar e comunitária.

 A tabela 7, a seguir, traz um resumo dos critérios selecionados para avaliar

o esforço dos abrigos pesquisados na promoção do direito à convivência familiar

e comunitária. Como pode ser observado, de maneira geral, os percentuais de

programas de abrigo que atendem aos critérios selecionados são muito baixos.

Apenas 5,8% realizam as duas ações consideradas importantes para a “preservação

dos vínculos familiares dos abrigados”.  Em relação às ações de “apoio à

restruturação familiar”, apenas 14,1% das instituições pesquisadas implementam

ações nesta direção. As instituições que promovem ações visando a “convivência
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dos abrigados com outras famílias” atingem 22,1% do total pesquisado. No quesito

“semelhança residencial”, foram encontradas somente 8% de instituições que

têm estrutura física semelhante a de uma residência comum e que, ao mesmo

tempo, atendem a um pequeno número de crianças e adolescentes abrigados.

TABELA 07

Brasil: resumo da situação dos abrigos da Rede SAC quanto à promoção do direito
à convivência familiar e comunitária

CRITÉRIOS CONSIDERADOS ABRIGOS QUE
ATENDEM (%)

PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES

Incentivam a convivência com a família de origem

Não desmembram grupos de irmãos abrigados

APOIO À REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR

Realizam visitas domiciliares

Oferecem acompanhamento social

Organizam reuniões ou grupos de discussão e apoio

Encaminham para inserção em programas de auxílio/proteção à família

INCENTIVO À CONVIVÊNCIA COM OUTRAS FAMÍLIAS

Incentivam a integração em família substituta (guarda, tutela ou adoção)

Utilizam programas de apadrinhamento

Enviam relatórios periódicos para a Justiça da Infância e da Juventude

SEMELHANÇA RESIDENCIAL

Têm estrutura física semelhante à de uma residência

Prestam atendimento em pequenos grupos

PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA COMUNIDADE LOCAL

Utilizam serviços existentes na comunidade

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS DA COMUNIDADE NO PROCESSO EDUCATIVO

Possuem trabalho voluntário na equipe de serviços complementares

Possuem vizinhança com disponibilidade de serviços comunitários

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC.

5,8%

14,1%

22,1%

8,0%

6,6%

27,5%

CONVIVÊNCIA FAMILIAR CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA



240

Quanto à “participação na vida da comunidade local”, observou-se que

apenas 6,6% dos programas de abrigo pesquisados utilizam o conjunto de serviços

públicos disponíveis na comunidade (saúde, educação, lazer, profissionalização,

entre outros) para as crianças e adolescentes sob sua proteção . O quesito relativo

à “participação de pessoas da comunidade no projeto pedagógico” foi aquele

que alcançou o maior percentual de adequação (27,5%).
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