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Resumo: Os serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes 

consistem em atendimentos que envolvem uma complexidade de fatores, dentre eles a 

importância de assumir um compromisso ético e humano no atendimento aos acolhidos 

e principalmente suas famílias, que por perderem provisória ou definitivamente o poder 

familiar, são julgados e culpados pela situação em que se encontram. Sabe-se que um 

grande vilão é o Estado como gestor ineficaz de políticas públicas que atendam com 

dignidade a população subalterna e seus descendentes mais jovens. Porém, um fator que 

compromete a qualidade do trabalho nos Acolhimentos é o método de atuação de alguns 

profissionais que se limitam a utilizar valores morais particulares, as vivências 

frustradas de trabalho, sobrepondo às diretrizes que deveriam nortear suas práticas. 

Assim, este artigo inicia uma discussão pertinente sobre as relações sociais entre 

Instituições de Acolhimento e Famílias, verificando os desafios para mudança de 

paradigmas deste Serviço frente ao seu cenário de atuação. 
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1 Introdução 

 

A prática profissional no Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e 

adolescentes proporciona uma riqueza em vivências e absorção de informações 

pertinentes à construção de novas reflexões acerca de um serviço complexo e paradoxal, 

pois falar em acolhimento para este público remete ao discurso da proteção e ao mesmo 

tempo inquieta no sentido de identificar e compreender os estereótipos atribuídos às 

famílias que, por diversos motivos, desprotegeram suas crianças e adolescentes e agora 

perderam o direito de exercer os papéis sociofamiliares frente aos mesmos. 

Desconhecer ou negar o conhecimento referente às famílias pobres que perdem o 

poder familiar provisória ou definitivamente remetem aos profissionais que assumem o 
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compromisso em face deste trabalho de proteção e, quando possível, à reaproximação 

familiar, uma visão negativa e preconceituosa da realidade. 

A nossa prática propiciou-nos conhecer discursos profissionais que 

desqualificam qualquer esforço ou exposição de sentimentos e de afeto em face aos 

familiares que verbalizam dedicar-se à transformações que visem o restabelecimento do 

poder familiar frente aos jovens acolhidos. 

Concordando com a prática do autor, Baptista, (et.al., 2008) afirma que 

historicamente, as famílias de jovens acolhidos são analisadas sob o viés da 

desestruturação, disfunção e incapacidade em gerir seus papéis, proporcionar qualidade 

de vida e garantir direitos aos seus jovens. A culpabilização pelas condições de miséria 

e dificuldades ou mesmo pelo fracasso em exercer o papel social de família aos jovens 

sempre foi atribuída às famílias, deixando de considerar a ineficácia e incompetência do 

Estado no seu papel de garantir os direitos sociais como também oferecer uma proteção 

social que vise o protagonismo e a autonomia deste público. 

Esta visão está intrínseca na prática profissional de muitos que adentram ao 

serviço de alta complexidade, como o Acolhimento Institucional. Esta prática pauta-se 

pelo viés punitivo, estereotipado ao contrário do que preconizam as novas diretrizes da 

política de atendimento à criança e ao adolescente. 

Assim, o presente artigo apresenta uma reflexão sobre o papel das Instituições de 

Acolhimento frente às famílias, destacando os desafios deste serviço no trato 

humanizado às famílias dos jovens que se encontram sob medida de proteção. 

 

2 Famílias e “Abrigos”
1
: Conflitos históricos 

 

Historicamente, as relações entre as “Famílias de crianças e adolescentes 

acolhidas e as Instituições de Acolhimento” se mostravam distantes, sem vinculação e, 

quando existia o contato, este se dava de forma hostil, gerando reações conflituosas nas 

duas partes, discursos preconceituosos e geração de resistência e descrença das famílias 

em face das Instituições. 

O distanciamento era comum até anos atrás, principalmente antes das diretrizes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, quando ocorria o abandono, as crianças 

                                            
1
 Utiliza-se propositalmente este termo, considerando-o pertinente para a discussão histórica do assunto. 
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já eram conduzidas para outras realidades, não havendo nenhuma ação voltada ao 

contato e resgate da relação familiar com aquele sujeito. 

Este cenário se mostra presente no período em que predominava no Brasil a 

“Roda dos Expostos”. Muitas mães, sem condições nenhumas de oferecer os cuidados 

necessários aos seus filhos, colocavam-nos nas rodas existentes em instituições de 

caridade e religiosas, que os recebiam e, assim, providenciavam os encaminhamentos 

considerados “adequados” àqueles enjeitados. 

Segundo Marcilio (2009), a roda garantia o anonimato às famílias que 

entregavam seus filhos às Instituições acreditando que lá ou em outra família, estes 

poderiam se desenvolver e possuir melhores oportunidades.  

A autora informa que a prática de entrega e o recebimento de enjeitados através 

da roda dos expostos perdurou no Brasil de 1726 até a década de 1950. Deste período 

adiante, a institucionalização se dava através de contato direto da família com as 

organizações ou da retirada coercitiva através de representantes do Estado. 

A partir de uma análise histórica, é perceptível que as famílias sempre foram 

culpabilizadas por abandonar suas crianças e adolescentes, sendo que as dificuldades em 

prover a sobrevivência destes era quase impossível. Nota-se a partir da análise do texto 

de Marcilio que o Estado não possuía condições de manter os expostos
2
 sob sua 

proteção, muito menos condições em executar ações que pudessem empoderar as 

famílias. Qualquer semelhança da história com a realidade atual não é mera 

coincidência, é reprodução secular de um Estado incompetente e culpabilizador, não 

protetor, mas punidor. Esta afirmação está intrínseca no estudo de Fávero (et. Al, 2008), 

em Abrigos da cidade de São Paulo, o qual registra: 

 

As falas das mães – em sua maioria, de alguns pais, avós e tias, 

evidenciam que a violência social, expressa pela pobreza e ausência 

de direitos de cidadania, percorre a vida dos sujeitos. De maneira 

acentuada, expressões da questão social, como desemprego, ausência 

ou condições precárias de moradia, ausência de equipamentos sociais 

públicos para acolher a criança/adolescente em horário de trabalho da 

família, revelam que a acentuada desigualdade social presente na 

realidade social brasileira se coloca no centro da institucionalização de 

crianças e adolescentes (p. 127). 

 

                                            
2
 Assim eram denominadas as crianças e adolescentes em situação de abandono, institucionalizadas ou em 

situação de rua (MARCILIO, 2009). 
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Esta visão hostil que culpa, julga e pune, mesmo que simbolicamente as famílias 

por profissionais de Instituições de Acolhimento compromete o real trabalho que este o 

referido serviço, deve oferecer ao público-alvo, se estendendo aos familiares, que nem 

sempre são tratados com respeito e dignidade devido à realidade da concretização dos 

processos de acolhimentos de seus jovens. 

Assim, nascem os conflitos entre profissionais das Instituições versus Famílias, 

sendo que de um lado, existem profissionais que atuam sob um desgaste emocional e 

pessoal consideráveis, cobertos de estigmas e estereótipos, mesmo com formações e 

capacitações profissionais, muitos pautam-se primordialmente pelos aspectos morais 

pessoais, sentindo-se superiores por não vivenciarem a mesma realidade do “lado 

culpado”. Do outro lado, estão aqueles que vivem em segmentos subalternos, que não 

possuem conhecimento apurado da realidade e das condições em que vivem (YAZBEK, 

2009), com baixo ou nulo senso crítico, “culpados” pela institucionalização dos seus 

jovens, se permitindo a encarar orientações e encaminhamentos de diversas naturezas 

para terem seus jovens de volta no âmbito familiar. 

Até o momento, compreendendo a literatura, diretrizes que preconizam maior 

humanização no atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, muitos 

profissionais de acolhimentos institucionais ainda mantém a visão negativista do seu 

próprio trabalho, discursando sempre pelo lado derrotista e conformista, verbalizando 

que nada do que pode ser proposto poderá dar certo. 

Observa-se a partir da prática profissional que estes profissionais perpassaram a 

realidade das antigas FEBEMs
3
, mantendo em sua prática ranços históricos da doutrina 

da situação irregular, outros, apenas passaram em concursos públicos, porém não 

apresentam habilidades e competências necessárias para o trabalho que assumiu o 

compromisso em realizar.Alguns, já há anos nesta prática, não conseguem visualizar 

novas perspectivas, seja por condições desfavoráveis de trabalho, baixos salários, baixa 

autoestima profissional e pessoal, problemas de saúde desenvolvidos ao longo dos anos 

de trabalho, dentre outros motivos. Percebe-se a necessidade de um olhar sensibilizado e 

sistematizado frente a estes trabalhadores, que necessitam de forças e condições para 

                                            
3
 Fundação do Bem Estar ao Menor – eram fundações estaduais originadas a partir da FUNABEM 

(Fundação Nacional do Bem Estar ao Menor) que instituiu a política de atendimento à criança e 

adolescente em situação de abandono ou autor de ato infracional. Existiu no Brasil entre as décadas de 

1960 até início dos anos 2000. Com o ECA, a partir de 1990, cada estado foi formatando identidades 

próprias às suas instituições, mudando nomenclaturas e metodologias de atendimento. 



Anais do III Simpósio Gênero e Políticas Públicas, ISSN 2177-8248  

Universidade Estadual de Londrina, 27 a 29 de maio de 2014  

GT2 – Familismo nas Políticas Públicas- Coord. Regina Célia T. Mioto e Marta Campos 

 

5 
 

seguirem seus compromissos à esta complexa e dura realidade que é o acolhimento 

institucional e suas interfaces. 

O próximo item deste artigo aborda as novas concepções para o Serviço de 

Acolhimento Institucional, enfatizando a importância da participação das famílias 

durante todo o processo de medida de proteção dos seus membros. 

 

3 A nova concepção de Acolhimento e a importância da Família: Rompendo 

paradigmas 

 

Primeiramente é necessário referenciar o Artigo 226, da Constituição Federalde 

1988 que afirma claramente que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado” (BRASIL, 2013). Dessa forma, a visão do poder público frente a importância 

de assegurar suportes para famílias, indivíduos, seus jovens e idosos não deve ser mais 

aquela que denotava uma obrigação, mas sim, um compromisso frente à população. 

Dando voz ao texto constitucional, ao longo das últimas décadas, leis 

regulamentadoras, textos normativos e técnicos surgem para garantir o cumprimento da 

Carta Magna através de ações de proteção e garantia de direitos. Assim, considerando as 

mudanças na realidade de crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias, como as 

novas metodologias de intervenção, podemos dizer que “todos os esforços devem ser 

empreendidos para preservar e fortalecer vínculos familiares e comunitários das 

crianças e dos adolescentes atendidos em serviços de acolhimento” (CNAS & 

CONANDA, 2009, p. 25).  

A Resolução nº. 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) que 

traz a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009) verbaliza que o 

Serviço de Acolhimento Institucional, por estar contido na Proteção Social de Alta 

Complexidade, deve oferecer um ambiente acolhedor às crianças e adolescentes, 

garantindo às famílias, quando possível, a convivência com os mesmos, respeitando os 

aspectos sociais, culturais, religiosos, étnicos, raciais e sexuais. 

O objetivo é garantir a proteção integral deste público. Quanto à convivência 

familiar e comunitária, fica claro que as Instituições de Acolhimento devem possuir um 

olhar humanizado e trabalhar no sentido de promover a participação das famílias na 

medida de proteção das suas crianças e adolescentes, visando o fortalecimento dos 
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vínculos afetivos, facilitando o processo de reintegração familiar. Em casos peculiares, 

trabalha-se a colocação em família substituta.  

 

Esses vínculos são fundamentais, nessa etapa do desenvolvimento 

humano, para oferecer-lhes condições para um desenvolvimento 

saudável, que favoreça a formação de sua identidade e sua 

constituição como sujeito e cidadão. Nesse sentido, é importante que 

esse fortalecimento ocorra nas ações cotidianas dos serviços de 

acolhimento - visitas e encontros com as famílias e com as pessoas de 

referências da comunidade da criança e do adolescente, por exemplo 

(CNAS & CONANDA, 2009, p. 25). 

 

O Serviço de Acolhimento, considerando todo o corpo funcional que atua 

diretamente ou indiretamente com as crianças e adolescentes e suas famílias, deve 

possuir a compreensão da dimensão sociológica e afetiva da família, respeitando suas 

múltiplas configurações atualmente destacadas, as condições socioeconômicas, 

culturais, salutares, educacionais, étnicas e raciais e religiosas. É importante que ao 

invés de surgirem conflitos morais entre Acolhimento e Família, estabeleça-sea prática 

do diálogo, de modo a favorecer a garantia da qualidade de vida das crianças e 

adolescentes durante o período de acolhimento. 

 

A organização dos serviços deverá garantir proteção e defesa a toda a 

criança e adolescente que precise de acolhimento. Devem ser 

combatidas quaisquer formas de discriminação às crianças e aos 

adolescentes atendidos em serviços de acolhimento e às famílias de 

origem, baseadas em condição socioeconômica, arranjo familiar, 

etnia, religião, gênero, orientação sexual, ou, ainda, por serem pessoas 

com necessidades especiais em decorrência de eficiência física ou 

mental, que vivem com HIV/AIDS ou outras necessidades específicas 

de saúde (CNAS & CONANDA, 2009, p. 26). 

 

O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC, 2006), 

elaborado pelos Conselhos Nacionais de Assistência Social, dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, Secretaria Especial de Direitos Humanos traz à tona os efeitos 

prejudiciais que crianças e adolescentes são alvo quando afastados da esfera familiar, 

com proibição de contato. 

O documento destaca que a privação do contato familiar, anula aos jovens em 

situação de acolhimento a obtenção de referências familiares- masculinas e/ou 

femininas, que são importantes na construção das identidades destes jovens e na 
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apropriação das suas histórias de vidas para assim, crescerem e desenvolverem-se 

compreendendo a complexidade de suas vivências passadas e atuais, para construírem 

projetos de vida alternativos que os empoderem em face da realidade que os esperam. 

Um estudo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em 

2013 apresenta dados preocupantes sobre o contato entre famílias com as crianças e 

adolescentes em situação de acolhimento. Segundo o Relatório do CNMP, existem 

atualmente quase 29.321 crianças e adolescentes em acolhimentos institucionais e 

pouco mais de 1019 estão em Programas de Família Acolhedora
4
. De todas as 

instituições de acolhimento estudadas, 75% informaram que muitos de seus acolhidos 

encontravam-se privados de visita familiar há mais de dois meses. 

 

Trata-se de quadro de extrema gravidade, já que quanto menor a 

frequência das visitas, mais se fragilizam os vínculos que unem a 

família e a criança ou adolescente acolhido. Consequentemente, as 

chances de reinserção bem-sucedida serão sensivelmente reduzidas, 

resultando no aumento do tempo de permanência no serviço de 

acolhimento, pretensamente provisório, e na maior probabilidade de 

que, fracassado o retorno ao convívio com a família de origem, o 

acolhido venha a ser reabrigado (CNMP, 2013, p. 48). 

 

A nossa experiência também não é diferente, pois muitos casos de acolhimento 

chegam com proibição de visita familiar já por via documentação judicial, sem motivos 

que fundamentem tal decisão. Observa-se que alguns profissionais do Serviço, como os 

monitores/educadores
5
 que consideram a proibição de visita, a melhor decisão e 

mostram-se resistentes à reaproximação familiar, exercendo o papel punitivo frente as 

crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias.  

Há a dificuldade destes profissionais em compreender a complexidade da 

questão social e suas implicações na dinâmica cotidiana destas famílias e seus jovens, 

que,dependendo da dimensão e do impacto, muitos direitos, como à convivência 

familiar e comunitária são limitadas ou privadas dos jovens e de suas famílias.  

                                            
4
O Serviço de Família Acolhedora, está contida na Política Pública de Assistência Social e organiza o 

acolhimento de crianças e adolescentes que foram retirados do convívio da família biológica através da 

suspensão ou destituição do poder familiar em famílias cadastradas no serviço. O serviço é considerado 

uma alternativa ao acolhimento institucional de modo a garantir aos jovens a convivência familiar e 

comunitária. O atendimento se encerra quando o jovem é encaminhado à família de origem ou substituta. 
5
 Consistem em profissionais que acompanham os jovens em acolhimento durante a rotina. Segundo o 

Guia de Orientações Técnicas de 2006, estão aptos a exercerem esta função, pessoas com nível médio ou 

superior, que possuam experiência no trabalho com crianças e adolescentes e exercem carga horária de 

12hx36h. 
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Observou-se também que as análises bibliográficas encontradas não trabalharam 

as relações sociais entre profissionais de Acolhimento e Famílias, que se forem 

discorridas sob a hostilidade e preconceito vulnerabilizam e fragilizam ainda mais a 

retomada do papel protetivo de cuidados das famílias em face das suas crianças e 

adolescentes. 

Considera-se fundamental que os pesquisadores da área da política de 

atendimento à criança e adolescente refletiam estas relações tão impregnadas de “pré-

conceitos” e estereótipos sociohistóricos e morais para desconstruir paradigmas e 

reconstruí-los sob a nova visão teórica, metodológica e ética do trabalho com crianças e 

adolescentes em situação de acolhimento institucional. 

Pensa-se ainda na revisãonos processos de seleção e de contratação de 

profissionais que lidarão diretamente com os jovens e suas famílias, garantindo a maior 

proximidade possível da capacidade do profissional frente o serviço ao qual se 

candidata. A realização de concursos públicos não necessariamente aprova candidatos 

aptos
6
 à função, abrindo lacunas desafiadoras no trabalho social e humanizado no 

acolhimento institucional. O terceiro setor tem se mostrado mais eficaz, porém 

desafiador no sentido de manter nas atividades profissionais realmente gabaritados para 

as funções, todavia, necessita do apoio incondicional do Estado para a efetividade das 

ações, valorizando o trabalho através do repasse de recursos. Outro fator que pouco se 

vê e apresenta grande importância é o acompanhamento destes profissionais por 

especialistas em gestão de pessoas, recursos humanos, saúde do trabalhador e formação 

continuada visando assim, a sua valorização e o cuidado com o seu ser pessoal e 

profissional, preocupando-se por fim, com sua saúde física e mental. 

 

4 Considerações Finais 

 

“A família é referência de afeto, proteção e cuidado, onde as crianças constroem 

seus primeiros vínculos afetivos, experimentam emoções, desenvolvem a autonomia, 

tomam decisões, exercem o cuidado mútuo e vivenciam conflitos” (CNMP, 2013, p. 

11). Famílias em situação de vulnerabilidades e riscos sociais demandam atenções 

                                            
6
 Entende-se aqui por aptidão ao trabalho no serviço de acolhimento institucional, a capacidade subjetiva 

de compreender com sensibilidade a realidade complexa do serviço e seu público alvo. A habilidade deve 

ser superior ao conhecimento técnico, o profissional deve possuir empatia pela função e pelo público que 

se comprometeu a atender. 
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especializadas para auxiliá-las no processo de gerir e de cuidar dos seus descendentes, 

para não acarretar no Acolhimento. Porém, quando esta situação discorre, o serviço 

deve estar preparado técnica e subjetivamente para atender as demandas que virem a 

chegar. 

Por motivos diversos, muitas crianças e adolescentes são encaminhados para 

instituições de acolhimento para serem protegidos de suas próprias famílias. Chegando 

nestas instituições, estes jovens se deparam com o moralismo de profissionais que 

julgam e culpam suas famílias por não terem oferecido os cuidados necessários. O 

distanciamento destes em face dos familiares é longo, com riscos de fragilizar ou 

romper vínculos afetivos e quando a família retoma o contato com seus jovens, além de 

enfrentar a dor em ver seus membros institucionalizados, devem também encarar 

discursos preconceituosos dos cuidadores do Serviço que ao orientá-los, apoiam-se em 

embasamentos profissionais antigos e antiquados, considerando a nova visão de 

trabalho. 

Werlang e Mendes (2013) trazem reflexões acerca da concepção de sofrimento 

social. Afirmam que “a realidade social é tensa e densa, complexa e geradora de 

situações de pobreza, miséria e frustração” (p. 747). As autoras destacam que 

atualmente as condições da sociedade contemporânea tem contribuído para a 

intensificação do sofrimento de pessoas que vivem precariamente em territórios de 

subalternidade e frisam ainda as dores, desânimos, estresse e melancolia que a “perda 

dos objetos sociais” (p.755) podem acarretar nas pessoas. 

Neste caso, a perda da vinculação afetiva frente as crianças e adolescentes levam 

muitos familiares à estados emocionais que comprometem a saúde física e psíquica. O 

tratamento que a instituição de acolhimento oferecer poderá resgatar a autoconfiança ou 

prejudicar ainda mais o estado psicossocial destas famílias. 

Fuziwara (2013) propõe reflexões sobre as implicações que o sistema capitalista 

vigente formata nas crianças e adolescentes e também em suas famílias. Como já 

mencionado, as políticas públicas de enfrentamento da questão social não têm 

qualificado a dinâmica social das classes subalternas.O papel do Estado não tem 

garantido a devida proteção a este público e estes assim, por apresentarem dificuldades 

de viverem com autonomia, perdem direitos, como a própria possibilidade da 

convivência familiar e comunitária. 

O ECA preconiza no seu Artigo 4º que: 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2013). 

 

Todavia é claro que o Estado falha com o seu compromisso protetivo e falha 

ainda mais ao promover ações de institucionalização sem qualidade. A demora na 

retomada do contato com as crianças e adolescentes, o tratamento desumano, as 

resistências, moralismos individuais, descompromisso ético no trabalho e julgamentos 

preconceituosos corroboram para a extensão do sofrimento social das famílias, 

descaracterizando os direitos dos jovens que vivem a amarga realidade de crescerem e 

construírem identidades em espaços de acolhimento institucional. 

Dessa forma, as novas diretrizes que vêm surgindo após a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente propõem reordenar a visão teórica, técnica, legal e 

metodológica no atendimento institucional para crianças e adolescentes e suas famílias. 

O reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes deve 

apresentar propostas de atendimento especializado aos profissionais que atuam neste 

serviço, considerando a complexidade da prática profissional e as implicações na saúde 

física e mental, aspectos rentáveis e desenvolvimento intelectual, garantindo assim o 

cumprimento de uma das prerrogativas do SUAS
7
 que é a valorização do trabalhador.  

Conclui-se que este atendimento especializado poderá permitir ao trabalhador 

das Instituições de Acolhimento maior sensibilidade e humanidade no trato com as 

crianças e adolescentes e principalmente com as famílias que merecem atenção 

respeitosa e digna, para sentirem-se acolhidas, fortalecendo o desejo de retomar a 

convivência com seus jovens nos territórios de vivência e de uma sobrevivência humana 

e cidadã. 
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