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Resumo 

A instituição de acolhimento, na modalidade de abrigo, é um serviço da assistência social que 

visa garantir direitos de crianças e adolescentes quando em situação de violação de direitos. A 

rede de proteção à criança e ao adolescente promove ações que têm o objetivo de fortalecer 

suas famílias visando o retorno ao seu lar de origem, preferencialmente, ou colocação em 

família substituta. Além das políticas públicas, a indicação do acolhimento/desacolhimento 

parece ser orientada por políticas de cuidado, assim como por concepções de família e de 

criança dos profissionais que atuam na rede. Políticas de cuidado são definidas nesta pesquisa 

por orientações éticas que guiam escolhas e decisões tomadas na prática da atenção às 

crianças e adolescentes. Este estudo teve por objetivo geral identificar políticas de cuidado 

nas ações da rede de proteção à criança e ao adolescente em um município do Vale do 

Ribeira, interior de São Paulo, no trabalho junto às famílias quando em medida protetiva de 

acolhimento institucional. E, como objetivos específicos: descrever a rede de proteção à 

criança e ao adolescente, seu funcionamento e articulação; identificar as concepções de 

cuidado, família e de criança correspondentes a estas políticas. Tratou-se de uma pesquisa 

qualitativa do tipo estudo de caso. Foram estudados dois casos: um envolvendo uma família 

que estava com a criança na instituição de acolhimento e outro de uma família que as crianças 

já foram desacolhidas da instituição; os casos foram escolhidos levando-se em consideração a 

quantidade de serviços envolvidos nos processos, assim como a possibilidade de acesso à 

família. Os sujeitos desta pesquisa foram os profissionais integrantes da rede de proteção à 

criança e ao adolescente do município em questão: Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Conselho 

Tutelar; Educação; Saúde; Abrigo, bem como um representante de cada família. Todos 

tiveram relação direta com os casos selecionados. Os sujeitos participaram de uma entrevista 

semiestruturada, assim como elaboraram um desenho esquemático da rede de proteção à 

criança e ao adolescente segundo a experiência deles em relação aos casos. Foi utilizada a 

análise temática de conteúdo para analisar as entrevistas. Identificamos que para nossos 

entrevistados o cuidado está intimamente relacionado com responsabilidade, devendo ser 

exercida pela figura materna. A criança é vista como sujeito de direitos e deve ser cuidada e 

protegida pelo seu responsável. A família é vista, pela maioria, como uma estrutura estável, 

organizada e responsável pelos cuidados para com a criança, enquanto outros profissionais 

consideraram que nem toda fragilidade na família a tornaria disfuncional, relativizando os 

modelos de família estruturada. Em relação à rede de proteção à criança e ao adolescente, 

nota-se que muitos profissionais ainda não a concebem como tal, alguns não sabendo os 

serviços que a compõem, nem a atribuição deles. Também foi perceptível a ausência de 

comunicação entre os serviços, fator que dificulta a concretização da rede. Por fim, foram 

identificadas duas políticas de cuidado: não conivência com situações de violência, sobretudo 

por meio da denúncia; e o investimento e a implicação do profissional no acompanhamento 

familiar, de modo a favorecer a posição de sujeito da família. 

Palavras-chave: acolhimento institucional, abrigo, criança, adolescente, políticas de 

cuidado, rede de proteção à criança e ao adolescente. 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
 

The host institution, in the form of shelter, is a social assistance service, conceived to protect 

children and adolescents exposed to situations of rights violation. The service guarantee 

protection to these child and adolescents and provides support to their families, in order to 

maintain them in the original home, preferably, or place them in a surrogate family. In 

addition to public policies, the professionals engaged in the child and adolescent protection 

network seem to decide about hosting or offspringing accordingly to the policies of care they 

believe in and to their conceptions of family and childhood. Within this research, we define 

care policies as ethical guidelines driving protection network workers choices and decisions. 

This researchaims to identify the care policies andto study protective measures of institutional 

reception proposed by professionals working in the child and adolescent protection network, 

which islocated in a Ribeira Valley municipality, in the state of São Paulo. The specifics 

objectives are: to describe child and adolescent protection network, in its functioning and its 

articulations and to identify the conceptions of care, family and child, which inspire protection 

measures. This is a qualitative case study research. We studied two cases. One involving a 

family that currently has a sheltered child. Other involving a family whose children came 

back home from the host institution. We choose these cases taking into account the greatest 

number of services involved in the processes, as well as the possibility of approaching the 

families. The subjects participating to this research are professionals of child and adolescent 

protection network who workin the target municipality, in the follow institutions: Reference 

Center for Social Assistance (CRAS); Specialized Reference Center for Social Assistance 

(CREAS); Tutelary Council; Education; Cheers; Shelter.Besides, we have two subjects 

representing the family members, one of each case study family. All subjects are directly 

involved with the selected cases. The participants we submitted to a semi-structured 

interview, as well as invited to elaborate a schematic drawing of the child and adolescent 

protection network according to their experience in relation to the study cases. We proceed to 

a thematic analysis of the transcriptions of the interviews. The participants seem to relate the 

conceptions of care and responsibility and to associate them to the mother’s figure. They see 

child and adolescents as subjects of rights needing care and protection from the person who is 

responsible for them. Some participants see family as a stable and organized structure, which 

is the only responsible for taking care of their child and adolescents. Other professionals have 

larger and not ideal concepts of family. They consider that not all family dysfunctions 

disqualify them for caring for children and adolescents. Many professionals still not consider 

the network of child and adolescent protectionas such (a network). They do not know the 

services that compose the network, neither their attributions. The lack of communication 

between services is notable. It impairs the formation of the care network.We identified two 

care policies: denunciation mainly thought as a form of non-connivance with situations of 

violence; Professional dedication to family support, as a form of empowering them to take 

care of their lives. 
 

 

Key words: institutional shelter, child, adolescent, care policies, child and adolescent 

protection network. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  De onde eu falo? 

 

Coloco-me neste projeto como uma psicóloga que atuou por dois anos como 

técnica numa instituição de acolhimento para crianças e adolescentes na modalidade de 

abrigo, que acolhe até 20 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 18 anos em um 

município do Vale do Ribeira, localizado no Estado de São Paulo.  

O Vale do Ribeira está localizado na região Sudeste de São Paulo e é composto 

por 25 municípios: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, 

Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, 

Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Registro, Ribeira, Ribeirão 

Branco, São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí. Sua área é de aproximadamente 18 mil 

km2, com população total de 443.231 habitantes, com cerca de 74% na área urbana e 26% na 

área rural. A porcentagem da população extremamente pobre na região é de 6,10%, e o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em conta a longevidade, a educação e a renda, 

tem a média de 0,698. Na região também há a presença de comunidades quilombolas, 

indígenas e caiçaras (BRASIL, 2015). 

Na região do Vale do Ribeira é alto o índice de uso de drogas, principalmente de 

crack, assim como de prostituição e exploração sexual, o que é favorecido pelo fato de alguns 

de seus municípios serem cortados pela rodovia BR116. Muitas famílias vivem em situação 

precária e de subemprego. O comércio dos municípios não consegue absorver o contingente 

de pessoas desempregadas e são poucos os municípios que têm grandes empresas. Nos 

bananais e nas plantações de palmito estão as possibilidades de trabalho de muitas famílias da 

região. O tráfico de drogas também acaba sendo uma forma de sustento dessas famílias, 

quando não conseguem se inserir nos trabalhos formais (IDESC, 2006). 

Esse panorama local de vulnerabilidade socioeconômica e de grande dificuldade 

de inserção no trabalho formal se evidencia quando analisamos os núcleos familiares que 

passam pela instituição de acolhimento: muitos são de familiares que trabalham na área rural 

sem os direitos trabalhistas, e também há envolvidos com o uso e tráfico de drogas, bem como 

com prostituição. Também notamos que muitas das famílias que têm suas crianças e 

adolescentes acolhidos, já passaram, na geração anterior, pelo acolhimento institucional. São 
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normalmente grupos familiares com vínculos parentais com outras famílias que também já 

tiveram seus filhos acolhidos. Vemos repetições: histórias nas quais a mãe fora acolhida e 

seus filhos estão hoje no serviço de acolhimento, configurando um ciclo que não foi rompido.  

Nesse município do Vale do Ribeira há um número grande de igrejas evangélicas. 

Noto sua forte influência nos valores morais que parecem orientar os atendimentos nos 

serviços públicos locais e também nos julgamentos, feitos pelos profissionais inseridos nesses 

serviços, inclusive pelos profissionais da instituição de acolhimento, sobre as famílias que 

estão em situação de vulnerabilidade social, culpabilizando-as por situações vividas pelos 

filhos consideradas violentas, situações que permearam e/ou permeiam a história de vida 

dessas famílias.  

O tema da pesquisa surgiu numa época em que eu estava bastante incomodada 

com a questão do abrigo estar sempre com seu número máximo de crianças acolhidas, que 

eram vinte. Ficava me questionando o motivo pelo qual nunca conseguíamos ficar com um 

número menor de crianças e adolescentes, pois quando desacolhíamos crianças de uma 

família logo eram acolhidas outras, e muitas vezes acabávamos ultrapassando esse número 

máximo.  

Ao entrar em contato com os abrigos dos municípios vizinhos, de características 

semelhantes, percebi que eles tinham sempre números muito inferiores ao nosso, e assim 

comecei a questionar se a rede do município em que trabalhava estava investindo muito mais 

na proteção especial ao invés de na proteção básica, ou seja, trabalhando com a consequência 

e não com a causa. 

O que me pareceria era que as famílias não eram acompanhadas antes de 

acontecer o acolhimento, esperando-se que a medida extrema acontecesse para que os 

serviços começassem a olhar com mais cuidado para aquelas famílias.  

Percebia que algumas situações que deram origem ao acolhimento poderiam ter 

sido trabalhadas com as crianças em suas casas, junto de seus familiares, sem a necessidade 

de afastamento e de causar essa ruptura tanto para os familiares quanto para as crianças. 

Havia situações em que realmente não havia como a criança permanecer no lar, mas me 

questionava: como a rede havia cuidado dessa família? Será que alguém já tinha notado que 

eles precisavam de mais atenção para não se chegar à medida extrema do acolhimento 

institucional? Esses questionamentos, entre outros, ficavam me rondando toda vez que havia 

um novo acolhimento na casa. Assim, me coloquei a pensar sobre como é o trabalho dos 
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profissionais sobre a questão do acolhimento e do desacolhimento dessas crianças e 

adolescentes, quais os nortes das ações daqueles que trabalhavam com essas famílias; assim 

concebi este estudo. 

A seguir, será apresentado um breve panorama da história das políticas públicas 

de abrigamento voltadas para a infância, focando nas medidas tomadas quando era necessário 

o afastamento do núcleo familiar. Após essa exposição, será abordado o sistema de garantia 

de direitos e da rede de proteção à criança e ao adolescente, seu funcionamento e articulação. 

Na sequência se tratará as concepções de infância e de família, e também sobre como se dá 

hoje a medida de proteção de acolhimento institucional. A exposição dessa introdução será 

finalizada com a noção de políticas de cuidado. 

1.2. Um breve relato histórico da institucionalização de crianças no Brasil 

 

Há no Brasil um legado que se refere à internação de crianças e adolescentes, uma 

cultura de exclusão que inicia com as políticas de proteção (RIZZINI & RIZZINI, 2004). No 

século XVIII, no período colonial, foi criada a Roda dos Expostos, uma modalidade de 

atendimento a bebês abandonados, de longa duração, sendo a primeira instituição de proteção 

voltada a essa população (BAPTISTA, 2006). A Roda dos Expostos era uma instituição 

vinculada à Igreja, que seguia o modelo implantado na Corte Portuguesa, consistindo em um 

cilindro de madeira que ficava nos muros das instituições, com dois dispositivos em forma de 

balança de bebê, um de cada lado, sendo a criança colocada do lado externo. Ao girar, a 

criança ia para o lado de dentro da instituição e uma campainha era acionada para que fosse 

recolhida. Desse modo, os bebês podiam ser deixados mantendo-se o anonimato do autor do 

abandono (RIZZINI & RIZZINI, 2004). A roda dos expostos “atravessou e multiplicou-se no 

período imperial, conseguindo manter-se durante a República e só foi extinta definitivamente 

em 1950” (SIQUEIRA & DELL’AGLIO, 2006, p.75). 

Antes da vinda da Família Real ao Brasil em 1808, as pessoas pouco saíam de 

suas casas, sendo as ruas espaços ocupados por escravos. Com a chegada da Família Real o 

cenário muda: as ruas passam a ser locais onde as classes dominantes transitam, também 

ocorre o afastamento dos meninos ricos de suas famílias a fim de estudarem e de desenvolver 

uma nova elite (SANTOS, 2011). 

O pensamento higienista seria, então, uma das formas disciplinares que surgiram 

com o objetivo de reestruturar o núcleo familiar, mas isso só ocorre através do poder 

médico que se insere na política de transformação do coletivo, para compensar as 

deficiências da lei e entrar no espaço da norma. No casamento higienista deveriam 
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existir três princípios básicos: o status social, uma boa saúde física e uma boa 

formação moral. Estes “pré-requisitos” para uma boa união atenderiam o objetivo 

principal da ordem higienista-médica, para possibilitar condições de produzir uma 

norma familiar capaz de formar cidadãos domesticados, normatizados, higienizados 

e individualizados, que se tornariam aptos a colaborar com o progresso da cidade, do 

Estado, enfim, da Pátria (COLOMBANI & MARTINS, 2017, p. 282-283). 

Assim, o pobre circulando nos espaços públicos passou a ser visto como uma 

presença potencialmente conflitiva e contestadora da ordem instituída. 

Após a proclamação da Independência, em 1822, as crianças órfãs e abandonadas 

começaram a ser tomadas enquanto problemas sociais. A Igreja Católica fundou a primeira 

Casa de Recolhimento dos Expostos, que agia de maneira complementar às rodas, recebendo 

crianças a partir de três anos de idade. As crianças podiam permanecer nestas casas até os sete 

anos, sendo colocados, depois dessa idade, em casas de famílias (BAPTISTA, 2006). 

Após a abolição da escravatura, surgiu a necessidade de desconstruir o imaginário 

relacionado ao trabalho, que antes era coisa de negro. Como a população branca tinha 

resistência em trabalhar, foram utilizadas diversas estratégias discursivas para valorizar o 

trabalho, inclusive no sentido da incapacidade do negro para a aprendizagem, levando-os 

apenas aos trabalhos braçais (SANTOS, 2011). 

Em relação às crianças, o discurso científico também teve seu peso:  

Noções biodeterministas – a degenerescência, a predisposição ao crime, as 

tendências antissociais e a transmissão hereditária – revelaram-se fundamentais na 

diferenciação entre crianças (filhas das famílias ricas) e menores (filhos dos pobres), 

respaldando e naturalizando a lógica de dominação política pelo viés da 

anormalidade, da disfuncionalidade e da doença (SANTOS, 2011, p. 52). 

Por apresentarem riscos para a sociedade, segundo o discurso vigente na época, os 

menores foram paulatinamente afastados de suas famílias e internados em instituições, e 

aquelas crianças, filhos das famílias ricas, que anteriormente foram afastados para estudarem 

em internatos e aprenderem novos modos de agir nessa nova sociedade, voltavam agora a 

serem educados junto de suas famílias (SANTOS, 2011). 

Desde os primeiros registros históricos que se têm sobre as práticas de assistência 

à infância, houve sempre um fator associado: a pobreza. No século XIX e meados do século 

XX, pertencer a uma família pobre tornava a criança e o adolescente candidatos ideais para 

serem colocados em uma instituição que funcionava sob molde asilar (RIZZINI & RIZZINI, 

2004).  

No processo de formulação das políticas sociais para a infância houve uma 

distinção notória entre as políticas para as crianças filhos da elite ou das classes dominantes e 

para os filhos dos pobres. Durante a República o problema da infância desvalida que estava 
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em situação irregular, como era chamada, teve uma intervenção mínima do Estado, nos 

moldes do paternalismo e do autoritarismo (FALEIROS, 2005).  

Por situação irregular compreendia-se a privação das condições de subsistência, de 

saúde e de instrução, por omissão dos pais ou responsáveis, além da situação de 

maus-tratos e castigos, de perigo moral, de falta de assistência legal, de desvio de 

conduta por desadaptação familiar ou comunitária, e de autoria de infração penal 

(FALEIROS, 2005, p.172). 

Com a doutrina da situação irregular era alegado que a intervenção do Juiz sempre 

seria com o cunho protetivo, para garantir os interesses dos menores, mas não garantia à 

família os recursos para defesa. “Esses argumentos, contudo, ignoravam o interesse da ordem 

na criminalização do jovem pobre e na privação de sua liberdade através da internação, 

interesse forjado no olhar criminal do século XIX” (SANTOS, 2011, p.54-55). Essa doutrina 

assimila os preceitos higienistas, uma vez que quem era alvo do Poder Tutelar do Estado eram 

apenas aqueles menores em situação irregular. 

O Código de Menores de 1927 seguiu a mesma concepção: a legislação era 

específica para crianças e adolescentes em situação irregular, não abrangendo todas as 

crianças e adolescentes, ficando claro para quem foi escrita:  

para crianças e jovens oriundos de famílias trabalhadoras de baixa renda, geralmente 

desorganizadas. O menor em situação irregular é aquele que vive na situação de 

marginalidade social. Este é o menor que, além de aparecer no Código de Menores, 

constará do Código Penal, e será contingente que habitará as instituições para 

menores (PASSETTI, 1987, p.31). 

A expressão menor, no Brasil, aparece pela primeira vez no Código Criminal do 

Império (1830) quando define penas a crimes cometidos “por menores de idade”. A partir do 

século XIX essa expressão se tornou pública, passando a definir crianças pobres; “a expressão 

assume conotação de controle, pois, ao segmentar setores sociais, cria categorias de crianças 

consideradas ‘suspeitas’ e ‘potencialmente perigosas’, na associação entre perigo e pobreza” 

(SANTOS, 2011, p.47). 

Ser pobre era considerado um defeito das pessoas, devendo ser despendido a elas 

uma atitude assistencial, e para aqueles que colocavam em risco a sociedade e eram 

considerados perigosos, deveria ser tomada uma atitude de repressão: “as (boas) intenções 

filantrópicas sempre foram o recolhimento/isolamento em instituições fechadas, e a 

educação/reeducação pelo e para o trabalho, com vistas à exploração da mão-de-obra 

desqualificada, porém gratuita” (RIZZINI & PILOTTI, 2011, p.16). 

O Código de Menores de 1927: 
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(...) estabeleceu a “Doutrina do Direito Penal do Menor”, sendo seu foco a criança e 

o adolescente “menor abandonado” ou “delinquente”. Através deste código, a 

assistência e a proteção dos abandonados e delinquentes passaram a ser assumidas 

pelo Estado. O estabelecimento de um processo especial para julgar os menores 

delinquentes com idade entre 14 e 18 anos incompletos, excluindo a 

responsabilidade penal aos menores de quatorze anos também foi priorizado neste 

código (FARAJ et al., 2016, p.729).  

 

Em 1941 foi criado o Serviço de Assistência aos Menores (SAM), que tinha por 

objetivo “oferecer apoio aos menores carentes, abandonados e infratores, prevenindo a 

criminalidade infantil por meio de ações educativas, porém o que predominou foram as ações 

de caráter mais repressivo e corretivo” (FARAJ et al., 2016, p.729-730). Já em 1964 houve a 

criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem); esses dois serviços 

trabalhavam com o conceito da criança e do adolescente em situação irregular. Sob a direção 

da Funabem existiam as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (Febem), que tinha por 

objetivo a prevenção e a correção dos menores (FALEIROS, 2005). 

Durante a ditadura militar no Brasil “se afirmou o princípio da destituição do 

pátrio poder e que a sentença de abandono retirou a criança da responsabilidade dos pais, da 

comunidade e da sociedade, transferindo-a para o Estado e seus pressupostos” (SILVA, 1998, 

p.46-47). A partir de então se justifica e legitima a internação até os 18 anos daqueles que 

“colocavam em risco a segurança coletiva”, devendo, assim, ser contidos e controlados, 

criando então os “filhos do governo”, crianças que cresciam dentro de instituições, sem 

vínculos com os familiares. 

O segundo Código de Menores (1979) visava ainda as crianças que se 

encontravam em situação irregular; não era uma legislação que abrangia todas as crianças e 

adolescentes, mas sim os chamados “menores”, entre esses os que eram vítimas de maus 

tratos e/ou da omissão dos responsáveis e também os autores de infração. Essa lei previa que 

“o ‘Juiz de Menores’ poderia decidir, de maneira autoritária e isolada, a situação da 

criança/adolescente em situação irregular” (FARAJ et al., 2016, p.730). 

A ação da igreja e da filantropia sobre as crianças e jovens sempre teve grande 

força e poder de controle, porém o Estado foi e ainda continua sendo o principal agente de 

ações interventivas em relação a essa população.  No Brasil “o gerenciamento e a implantação 

destas políticas de atendimento saiu, gradativamente, do domínio da Igreja, passando por 

profissionais filantropos, até ser de responsabilidade do Estado, como é nos tempos atuais” 

(SIQUEIRA & DELL’AGLIO, 2006, p.74). 

Na década de 1980 surgiram propostas de mudanças e houve avanços no que se 
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refere “às práticas de atendimento a crianças em situação de pobreza, porém persistiram 

resquícios da intervenção assistencialista e autoritária no âmbito da família” (RIZZINI & 

RIZZINI, 2004, p.14). 

Durante muito tempo as crianças e os adolescentes eram tomados sem direito à 

fala e, após o século XX, devido à intensa mobilização da sociedade, essa população foi 

colocada no lugar de sujeito de direitos. No Brasil os marcos foram: o artigo 227 da 

Constituição de 1988 e, em 1990, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

(FALEIROS, 2005).  

Com o ECA, a nova denominação passa a ser criança e adolescente, porém o 

termo menor ainda circula entre os operadores do Direito, bem como pela mídia e parte da 

população (SANTOS, 2011). 

O que se pode destacar entre todos os direitos que são previstos pelo ECA, além 

do fato da criança e do adolescente serem colocados enquanto sujeitos de direitos, é o direito à 

convivência familiar e comunitária, o que vem a contrapor-se ao isolamento que ocorria nas 

instituições anteriormente. Além disso, a Lei também preconiza a desinstitucionalização do 

atendimento às crianças e adolescentes, “valoriza o papel da família, as ações locais e as 

parcerias no desenvolvimento de atividades de atenção, trazendo mudanças no panorama do 

funcionamento das instituições de abrigo” (SIQUEIRA & DELL’AGLIO, 2006, p.75). Para 

isso, “a implementação do ECA se consolidou por meio da criação de um sistema de garantia 

de direitos que compreende conselhos, promotorias, varas da infância, defensorias, delegacias 

e núcleos de assistência e atendimento” (FALEIROS, 2005, p.174).  

Segundo Rizzini e Rizzini (2004), desde 1900, na literatura jurídica, a internação 

de crianças deve ser considerada como último recurso, mas persiste a dificuldade em criar 

alternativas para manter a criança junto de sua família e comunidade. Há ainda a grande 

dificuldade de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e alguns dos 

problemas que existiam nas instituições anteriores a essa lei ainda persistem nos abrigos. 

 

1.3.  O Poder Judiciário atuante no acolhimento institucional 

 

Ao Juízo da Infância e Juventude é designada uma série de ações, mas no que se 

refere ao acolhimento e desacolhimento de crianças e adolescentes, a partir da Lei Federal 

12.010/2009 (Nova Lei da Adoção), é de competência exclusiva da autoridade judiciária o 

encaminhamento de crianças e adolescentes para o acolhimento, uma vez que depende da 
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expedição de uma Guia de Acolhimento por parte do Juiz. Somente em situação excepcional e 

de urgência as entidades de acolhimento institucional poderão fazer o acolhimento, mas o juiz 

deverá ser avisado da aplicação dessa medida no prazo de 24 horas (BRASIL, 2009c).  

O direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes 

implicou novos aspectos a considerar, como “a formação de vínculos de afetividade e de 

reestruturação ou de estruturação de famílias, demandando um zelo peculiar do julgador” 

(LONGO, 2014, p.56). Assim, quando necessita decidir sobre qual é o melhor interesse da 

criança e do adolescente, o Poder Judiciário atua em conjunto com sua equipe interdisciplinar, 

a fim de verificar esse vínculo afetivo no processo de reintegração familiar ou de colocação 

em família substituta (LONGO, 2014). Segundo o artigo 151 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

Art. 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem 

reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou 

verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, 

orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação 

à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico 

(BRASIL, 1990). 

Desse modo, o apoio da equipe técnica ligada ao Juízo da Infância é essencial para 

que esse processo de reintegração familiar ou de encaminhamento para uma família substituta 

seja efetivo, justamente para “certificar-se de que os laços de afetividade necessários para o 

sucesso de uma vida em família tenham surgido de forma consistente” (LONGO, 2014, p.59).  

O Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo e não vinculado ao Poder 

Judiciário, acaba por exercer uma função de apoio à atividade do juiz, uma vez que este órgão 

provavelmente será o primeiro que tomará conhecimento sobre a situação de violação de 

direitos e deverá atuar num sentido de proteger essas crianças e adolescentes e de zelar pelo 

cumprimento dos direitos dessa população (BRASIL, 1990). 

As ações das instituições de acolhimento têm por objetivo auxiliar as famílias a se 

reestruturarem, o que deve ser supervisionado pelo Poder Judiciário. O juiz deve visar que 

este trabalho não se prolongue, uma vez que, quando moroso demais esse processo de 

acolhimento institucional, pode-se cair em duas situações: ou a criança não ter mais condições 

para ser reintegrada à família ou não ser colocada em uma família substituta (LONGO, 2014). 

Além da equipe técnica ligada ao Juízo da Infância, do Conselho Tutelar, das 

instituições de acolhimento, o Juiz atua “em colaboração com diversos órgãos, tanto públicos, 

quanto da iniciativa privada, como associações civis, que colaboram na tarefa de zelar pelos 

interesses dessas crianças e adolescentes em situação de conflito familiar” (LONGO, 2014, 
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p.67). 

O Poder Judiciário do município estudado é uma comarca que atende a três 

municípios, tendo uma equipe técnica de apoio composta por uma psicóloga e uma assistente 

social. Uma situação delicada que apresenta essa comarca é a rotatividade do Juiz da Infância 

e da Juventude, o responsável pelos casos de acolhimento institucional. Quando se troca de 

juiz, o processo, muitas vezes, ao invés de continuar de onde havia parado, é reiniciado, o que 

os torna morosos, principalmente nos casos de destituição do poder familiar. 

Esse fator de morosidade da resolução dos processos é uma das causas de inchaço 

nas instituições de acolhimento, e tende a resultar na citada dificuldade de reinserção familiar 

ou de colocação em família substituta, fazendo com que essas crianças e adolescentes se 

mantenham institucionalizados. 

Os agentes que auxiliam o poder Judiciário em suas tomadas de decisão 

pertencem à rede de proteção à criança e ao adolescente do município, que será abordada no 

tópico a seguir. 

1.4. A Rede de Proteção à criança e ao adolescente 

Com a criação do ECA e a doutrina da proteção integral defendida por ele, houve 

mudanças significativas na política de atendimento às crianças e adolescentes, em especial 

àquelas que sofrem violações de direito, contrapondo-se às práticas que tinham caráter 

essencialmente assistencialista e filantrópico. Essa legislação também vem definir a política 

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, política essa que se faz por meio de 

ações governamentais e não governamentais articuladas, o Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD) (FARAJ et al., 2016).  

O SGD é um sistema estratégico, indo além de um sistema de atendimento; ele é 

“complexo em sua estruturação, que deve promover ações que viabilizem a prioridade do 

atendimento à infância em qualquer situação” (FARINELLI & PIERINI, 2016, p.65). Os 

parâmetros para a instituição e o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos foram 

preconizados pela Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). É um conjunto articulado de pessoas e 

serviços, sejam públicos ou da sociedade civil, que deve exercer suas funções em rede e que é 

dividido em três eixos estratégicos: defesa dos direitos humanos; promoção dos direitos 

humanos e controle da efetivação dos direitos humanos (BRASIL, 2006). 
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O eixo de defesa tem por característica essencial a garantia do acesso à justiça, 

mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, da infância e 

da adolescência. Alguns dos órgãos que fazem parte desse eixo são: Vara da Infância e da 

Juventude, Promotorias de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Militar e Conselho Tutelar 

(BRASIL, 2006).  

O eixo promoção é operacionalizado por meio da política de atendimento; ela se 

desenvolve de maneira transversal e intersetorial, articulando todas as políticas públicas e 

realizando ações integradas entre os serviços, programas e ações públicas. Sua atuação é por 

meio da formulação e implementação de políticas públicas para o atendimento à criança e ao 

adolescente (BRASIL, 2006). 

O eixo do controle da efetivação dos direitos humanos se faz por meio de 

instâncias públicas colegiadas, com a participação de órgãos governamentais e de entidades 

sociais. Como exemplo, temos os conselhos de direitos de crianças e adolescentes, como o 

CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) (BRASIL, 2006).  

Desse modo, a promoção do atendimento integral à criança e ao adolescente é 

consolidada por meio de redes de proteção, que, por sua vez, apresentam como característica 

o aspecto dinâmico das articulações, a fim de que compartilhem um sentido de ação (FARAJ 

et al., 2016). 

Um dos princípios norteadores da construção de um sistema de garantia de direitos é 

a sua transversalidade: diferentes aspectos são mutuamente relacionados, em 

organizações e conexões que supõem articulações intersetoriais, com definição clara 

de papéis dos diversos autores sociais, situando-os em eixos estratégicos e inter-

relacionados, conjugando transversal e intersetorialmente as normativas legais, as 

políticas e as práticas (FARINELLI & PIERINI, 2016, p.66). 

Para que o trabalho dos serviços que compõem a rede de proteção à criança e ao 

adolescente seja efetivo é necessário que os serviços funcionem integrados a fim de que o 

atendimento às famílias não seja fragmentado e compartimentalizado em cada serviço, e 

assim não ocorra sobreposição de ações, sendo necessário que sejam elaboradas estratégias 

conjuntas (BRASIL, 2009a). 

Assim sendo, se todos são igualmente responsáveis pela efetiva e integral solução 

dos problemas que afligem a população infanto-juvenil, é fundamental que todos 

também participem, em igualdade de condições, do processo de discussão, criação e 

articulação da mencionada ‘rede de proteção’ (DIGIÁCOMO, 2014, p.5, grifos do 

autor). 

O trabalho em rede parte de uma construção coletiva por meio de 
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relacionamentos, negociações, acordos e adesão. As ações abrangem a referência e 

contrarreferência, discussão dos casos por todos os profissionais, visitas interinstitucionais, 

debates tematizados, trocas de saberes e experiências, dentre outras atividades (FARAJ et al., 

2016). 

A rede de proteção à criança e ao adolescente do município em estudo é composta 

por diversos atores e os que foram considerados para este estudo são: eixo defesa: Conselho 

Tutelar; eixo promoção: Departamento Social - CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Acolhimento 

Institucional, Departamento de Educação, Departamento de Saúde. Também foram 

considerados como pertencentes à rede as famílias estudadas. 

O acolhimento institucional de uma criança ou de um adolescente se dá por ordem 

judicial, mas essa ordem é baseada nos relatos dos atores da rede de proteção à criança e ao 

adolescente, principalmente dos relatos dos conselheiros tutelares, e são eles os responsáveis 

por cumprir essa ordem judicial, ou seja, são eles que vão até onde se encontra a criança ou o 

adolescente e os conduzem até a instituição de acolhimento.  

Art. 10. Os conselhos tutelares são órgãos contenciosos não jurisdicionais, 

encarregados de “zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 

particularmente através da aplicação de medidas especiais de proteção a crianças e 

adolescentes com direitos ameaçados ou violados e através da aplicação de medidas 

especiais a pais ou responsáveis (art. 136, I e II da Lei 8.069/1990) (BRASIL, 2006). 

Quando ocorre o acolhimento institucional, leva-se em consideração que o núcleo 

familiar já fora trabalhado pela rede, ou seja, a família já fora encaminhada para os serviços 

de saúde, da assistência social, entre outros e, por não haver outra alternativa, devido à 

violação de diretos da criança e/ou do adolescente, estes são retirados de seus lares e inseridos 

na instituição. A partir do momento em que há o acolhimento institucional intensifica-se a 

atuação da rede de proteção com a intenção de trabalhar a família para que ela possa 

novamente acolher aquele que fora retirado do lar. 

Assim, a rede trabalha no intuito de discutir as possibilidades de reinserção 

familiar e caso não consiga recolocar o/a acolhido/a na família nuclear, serão procurados 

familiares para colocação em família extensa. Só depois de esgotadas todas essas 

possibilidades é que se entra no plano de destituição do poder familiar, para possível inserção 

em família substituta, por meio de adoção ou guarda.  



21 
 

 

Mas o que eu via no abrigo em que trabalhava é que esse tempo levado para a 

destituição do poder familiar muitas vezes podia vir a tirar da criança a possibilidade de 

inserção em família substituta, uma vez que levava muito tempo para ocorrer essa destituição. 

Esse processo acabava ultrapassando o prazo de dois anos, de modo que a criança chegava 

pequena e ia crescendo dentro da instituição, diminuindo-lhe a probabilidade de adoção. 

A rede de proteção à criança e ao adolescente do município em questão reúne-se 

mensalmente para discutir os casos que estão em acolhimento institucional, a fim de dividir 

tarefas e discutir as possibilidades de saída dos acolhidos. Nessas reuniões a pauta do cuidado 

entra sempre em jogo, pois é o cuidado dos responsáveis que é julgado e avaliado. 

Também podemos questionar a posição que a família está dentro da rede de 

proteção à criança e ao adolescente: ela está colocada enquanto sujeito participante da rede ou 

objeto das ações por ela realizadas?  

1.5.  Família e criança: concepções da legislação 

 

As políticas públicas propõem determinadas concepções de família e infância que 

merecem ser explicitadas. “A legislação brasileira vigente reconhece e preconiza a família, 

enquanto estrutura vital, lugar essencial à humanização e à socialização da criança e do 

adolescente, espaço ideal e privilegiado para o desenvolvimento integral dos indivíduos” 

(BRASIL, 2013, p.15). 

A concepção de família do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) está 

indicada no artigo 25, quando define que a família é formada pelos pais ou qualquer deles e 

seus descendentes, podendo também ser formada pelos parentes próximos com os quais a 

criança ou o adolescente tem vínculos de afinidade e afetividade. O ECA preconiza que a 

criança e o adolescente sejam criados pela sua família natural e, excepcionalmente, em família 

substituta. Esta legislação, embora conceba a família como estrutura essencial no 

desenvolvimento integral da criança, não define um modelo único de família, remetendo até à 

família ampliada, uma vez que atualmente existem diversas configurações familiares, 

diferente da família ideal composta por pai, mãe e filhos. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) encontramos a definição de 

criança como sendo aquelas pessoas com idade de zero a doze anos incompletos e 

adolescentes como aqueles com idade dos doze aos dezoito anos. Ou seja, “são pessoas que 

precisam de adultos, de grupos e instituições, responsáveis pela promoção e defesa da sua 
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participação, proteção, desenvolvimento, sobrevivência e, em especial, por seu cuidado” 

(BRASIL, 2013, p.21). 

 

1.6.  O Acolhimento Institucional 

 

O acolhimento institucional visa garantir os direitos da criança e do adolescente, 

uma vez em situações de grave risco à sua integridade física e/ou psíquica, e esgotadas as 

possibilidades de se manter na família nuclear ou extensa (BRASIL, 2009a). Assim, o abrigo 

institucional deve prestar atendimento personalizado para pequenos grupos de crianças, 

priorizando o convívio familiar e comunitário; a unidade deve ter características residenciais e 

as crianças e adolescentes que ali residem devem utilizar os equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local (BRASIL, 2009b). 

Segundo IZAR (2007), o acolhimento institucional é uma medida de proteção que 

visa garantir o desenvolvimento das crianças e adolescentes, tendo um caráter socioeducativo, 

ofertando atividades culturais e educativas considerando a individualidade de cada sujeito. 

Resumidamente os serviços de acolhimento: 

(...) integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo interface com 

outros serviços da rede socioassistencial, quanto com demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos. Sua atuação deve basear-se no princípio da incompletude 

institucional, não devendo ofertar em seu interior atividades que sejam da 

competência de outros serviços. A proteção integral a que têm direito as crianças e 

os adolescentes acolhidos deve ser viabilizada por meio da utilização de 

equipamentos comunitários e da rede de serviços local (BRASIL, 2009a, p.37). 

É importante ofertar à criança e ao adolescente, segundo a legislação, um local 

facilitador para o desenvolvimento integral, a superação de experiências traumáticas, a 

apropriação e reconstrução de sua história de vida e o fortalecimento da cidadania, autonomia 

e inserção social (BRASIL, 2009a).  

Deve-se ressaltar que o acolhimento institucional é uma medida provisória e 

excepcional e que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças/adolescentes 

devem ter sua situação avaliada, no máximo, a cada três meses, visando que eles não 

permaneçam por mais de dezoito meses em acolhimento institucional, exceto quando 

comprovadamente necessário, e que a manutenção da criança/adolescente na sua família terá 

preferência a qualquer outra providência. Esses prazos foram estabelecidos em 2017 pela Lei 
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nº 13.509, alterando os anteriores, que previa avaliação dos casos a cada seis meses e 

permanência máxima de dois anos; ou seja, reduziu os prazos a fim de que a provisoriedade 

seja realmente cumprida (BRASIL, 2017).  

Atualmente no Estado de São Paulo existem 13.656 crianças e adolescentes 

acolhidos, e, no Brasil, 47.876 crianças e adolescentes acolhidos (BRASIL, 2018). 

O abrigo que acolheu as crianças cujos casos foram estudados foi fundado em 

meados dos anos 1990 e acolhe até 20 crianças, sendo o único abrigo do município. 

Inicialmente era vinculado a uma instituição religiosa, não existindo mais esse vínculo 

atualmente. A instituição, filantrópica, recebe subvenção federal, estadual e municipal, sendo 

administrada por seis diretores voluntários da sociedade civil. 

Hoje o abrigo se encontra num local afastado do centro da cidade; ao redor não há 

residências, apenas lotes inabitados, sugerindo a exclusão social das crianças e adolescentes 

institucionalizadas. O estigma da instituição e de quem nela passa parece perdurar, mesmo 

que de forma velada. O cuidado com estas crianças e adolescentes muitas vezes ainda é visto 

como uma forma de filantropia e caridade, e não como proteção e direito da criança e do 

adolescente. 

Os profissionais que ali atuam são: um coordenador, uma assistente social e uma 

psicóloga, os três compõem a equipe técnica. A equipe técnica trabalha com as famílias e faz 

a interlocução com a rede de proteção da criança e do adolescente, além de dar apoio para a 

equipe de cuidadores e auxiliares de cuidadores, e também mantendo contato e atendimento 

com as crianças e adolescentes acolhidos; também fazem parte da equipe do abrigo quatro 

auxiliares de cuidadores e nove cuidadores, que atuam diretamente com as crianças e 

adolescentes acolhidos. A nomenclatura de cuidador corresponde à de educador social, 

variando conforme a fonte utilizada; ambas as denominações são utilizadas para o mesmo 

profissional. 

 

1.7.  Políticas de Cuidado 

 

Para podermos pensar sobre políticas de cuidado é interessante tomarmos as 

concepções tanto de política quanto de cuidado separadamente. Começaremos sobre a 

concepção de política; mais popularmente, quando falamos de política pensamos no exercício 

do poder estatal, este que estabelece políticas públicas. 
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Mas política não se trata somente do poder estatal. Rodrigues (2016) sugere 

definir política como uma maneira de agir no mundo, “de produzir mundos, um modo de 

encaminhar-se, ser encaminhado, dar destinos, direções, de imprimir uma vontade, desejos e 

de dar passagem às forças que atuam nos corpos em distintas situações” (RODRIGUES, 

2016, p.22-23).  

Para falar sobre cuidado, inicialmente vou utilizar a concepção trazida por 

Figueiredo (2007), segundo a qual o cuidado se dá por meio da presença implicada (acolher, 

reconhecer e interpelar) e também por meio da presença reservada (dar tempo e espaço) do 

cuidador. O cuidado com o outro é uma forma de propiciar ao indivíduo “fazer sentido” à sua 

existência: 

(...) fazer sentido implica estabelecer ligações, dar forma, sequência e 

inteligibilidade aos acontecimentos. Em outras palavras: fazer sentido equivale a 

constituir para o sujeito uma experiência integrada, uma experiência de integração. 

Tais experiências não se constituem se não puderem ser primeiramente exercidas, 

ensinadas e facilitadas pelos cuidados de que somos alvo (FIGUEIREDO, 2007, 

p.15, grifos do autor). 

Quando pensamos na presença implicada, colocamos o cuidador como alguém 

que, além de proporcionar o “fazer sentido” para o outro, também é aquele que “faz coisas”. 

Pensando na ação do cuidador e baseado em autores da psicologia, Figueiredo (2007) explana 

duas funções essenciais do cuidador: a sustentação, que garante ao sujeito o sentido de 

continuidade, e a continência, que é quando o outro oferece condições e vias para a 

transformação. Tanto para uma quanto para a outra função, a presença implicada do outro “é, 

portanto, indispensável, segurando, hospedando, agasalhando, alimentando e ‘sonhando’ das 

maneiras mais diversas, desde as mais concretas até as mais sutis e espirituais” 

(FIGUEIREDO, 2007, p.18). 

O cuidador também tem a função de espelhar/refletir o sujeito que está sendo 

cuidado, prestando atenção e realçando suas singularidades; essa função é muito importante 

na medida em que o sujeito vai se compondo das imagens desse cuidador. Também o 

cuidador tem a função de interpelar, questionar, sendo aquele que dá limites e que confronta o 

sujeito cuidado. Assim “ambas as funções – chamar à vida, chamar às falas e chamar à ordem 

– são tão necessárias aos processos de constituição psíquica e narcísica quanto as funções do 

acolhimento e do reconhecimento” (FIGUEIREDO, 2007, p.19). 

Essas três funções citadas acima necessitam de um equilíbrio, e, para que este se 
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dê, faz-se necessário que o cuidador modere seus fazeres e tenha a capacidade de afastar-se e 

retirar-se, ou seja, atue como presença reservada. 

Figueiredo (2007) aponta que esses modos de cuidado não são ensinados em 

nenhum manual; muito pelo contrário, eles se dão por meio das experiências que os 

cuidadores tiveram quando foram cuidados e dependem da empatia e da cultura na qual 

estamos inseridos. Complementarmente, quando pensamos nos diversos tipos de cuidado 

exercido pelos diversos atores que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente, 

temos de levar em conta o lugar institucional em que cada um está e a história de vida de cada 

um. 

Rodrigues (2016) também problematiza a naturalização da concepção de cuidado, 

pois quando levantamos a questão do que é cuidado, por ser um termo muito utilizado e 

pouco refletido, mostra-se de difícil definição, sendo sempre tomado como algo que operaria 

para o bem e que existiria um cuidado bom e um cuidado ruim, este último não sendo 

merecedor de ser denominado como cuidado. Segundo o mesmo autor, tendemos a utilizar a 

concepção de cuidado como um ato que busca preservar o outro de desconfortos e 

sofrimentos. No acolhimento institucional vemos diversos atores atuando segundo esta 

concepção de cuidado.  

Poderíamos pensar que o cuidado estaria sendo realizado não somente quando o 

sujeito está presente, mas também quando são acionados os diversos serviços que compõem a 

rede de proteção à criança e ao adolescente para auxiliarem na resolução do caso. A 

elaboração de registros escritos também poderia ser tomada como uma forma de cuidado, no 

caso das crianças e adolescente que estão sob medida protetiva, assim como dos prontuários 

jurídicos, uma vez que o envio de relatórios pode interferir de maneira positiva ou negativa, 

pois é por meio desses relatórios que serão pautadas as decisões tomadas pelo juiz. 

Agora que abordamos as concepções de política e de cuidado separadamente, vale 

pensar sobre políticas de cuidado.  

(...) para falarmos de políticas de cuidado, não bastaria apenas concebermos a 

política enquanto uma ação que se dá na relação entre os seres, mas também 

interessa-nos estar atentos às várias fiações que produzem tais ações e ao mesmo 

tempo cada corpo, sendo elas também políticas em processo e, ao mesmo tempo, 

levarmos em conta que, ainda que não tenhamos total controle de nossas ações no 

mundo, somos paradoxalmente responsáveis pela produção de nossas histórias 

(RODRIGUES, 2016, p.23). 
 



26 
 

 

As políticas públicas contribuem para determinadas políticas de cuidado, mas elas 

próprias não deixam de ser efeitos de políticas de cuidado que as sustentam enquanto políticas 

públicas. O cuidado sempre esteve conectado a diversas estratégias políticas, e estes modos de 

cuidado reproduzem os valores vigentes, modulando formas de pensar e agir no mundo com o 

interesse de ressaltar um tipo de vida, neste caso, um tipo de cuidado (RODRIGUES, 2016). 

É por meio dos trabalhadores dos serviços, o modo como se organizam e agem, 

que as políticas de cuidado ganham forma e força. Assim podemos questionar novamente “a 

que tipos de vida e problemas políticos determinadas direções do cuidado estariam atendendo, 

afirmando, negando, desviando, fazendo fugir ou mesmo inventando, e também de que tipo de 

vida estas modalidades de cuidado seriam sintomas” (RODRIGUES, 2016, p.21). 

Assim, as ações de cuidado estariam atravessadas por determinantes diversos, e 

materializariam “políticas de cuidado”, definidas, por Rodrigues (2016), como orientações 

éticas que guiariam as escolhas e decisões tomadas em seu âmbito. Diversas são estas 

políticas, na medida em que não se restringem às públicas ou oficiais, podendo configurar-se 

nas relações cotidianas, de trabalho e de vida. Também se pode considerar que uma mesma 

ação pode ser orientada por várias destas políticas, sem que isto seja claro para o seu agente. 

A política está diretamente relacionada com as práticas, práticas essas que neste 

trabalho serão as práticas dos profissionais que integram a rede de proteção à criança e ao 

adolescente, quando da garantia de seus direitos, principalmente do direito à convivência 

familiar e comunitária. 

Podemos questionar agora quanto às políticas de cuidado que operam no cuidado 

a crianças e adolescentes em medidas protetivas na modalidade de abrigo. As crianças e 

adolescentes são colocados na instituição de acolhimento com a ideia de que neste espaço 

seus direitos serão garantidos e assim eles poderão crescer longe da vulnerabilidade à qual 

estavam expostos quando junto de suas famílias.  

Mas qual o tipo de cuidado que se tem mente quando se retira uma criança de sua 

família? Essa noção de cuidado é aquela que diretrizes e legislações pressupõem? Leva-se em 

conta a história de vida de cada familiar e toda violência que o núcleo em si viveu, vive e 

provavelmente continuará vivendo caso ninguém intervenha no núcleo como um todo e não 

apenas em um aspecto, neste caso retirando a criança e o adolescente que nele se encontram?  
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 

Identificar políticas de cuidado nas ações da rede de proteção à criança e ao 

adolescente em um município do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, no trabalho junto às 

famílias quando em medida protetiva de acolhimento institucional. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Descrever a rede de proteção à criança e ao adolescente existente em um 

município do Vale do Ribeira, seu funcionamento e articulação; 

- Identificar as concepções de cuidado, família e de criança correspondentes a 

estas políticas. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Essa pesquisa, de abordagem qualitativa, se delineou por meio do estudo de caso, 

que “contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2001, p.21). O estudo de caso almeja 

entender os fenômenos sociais em sua complexidade. 

Sabendo que “na pesquisa qualitativa não se busca estudar o fenômeno em si, mas 

entender seu significado individual ou coletivo para a vida das pessoas” (TURATO, 2005, 

p.509), nessa pesquisa foi buscado identificar as políticas de cuidado que permeiam as ações 

dos profissionais que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente usando casos da 

vida real. 

A pesquisa qualitativa está inserida num determinado campo, ou seja, em um 

recorte espacial de abrangência, permitindo uma aproximação da realidade em confronto ou 

ao encontro da teoria, resultando num conhecimento empírico rico para a pesquisa social: “a 

pesquisa social trabalha com gente e com suas realizações, compreendendo-os como atores 

sociais em relação” (MINAYO, 2012, p.62, grifos do autor). 

 

3.1. Sujeitos 

 

Foram utilizados dois casos, sendo um o de uma família que tem uma criança 

acolhida e outro o de uma família que já teve quatro filhos sob medida protetiva. Inicialmente 

selecionei esses dois casos pelo fato de diversos profissionais estarem envolvidos em ambos 

os casos, e também por ter boa relação com os familiares. As famílias selecionadas foram 

procuradas a fim de solicitar que fosse feito o estudo com base em suas histórias, e ambas 

aceitaram participar. 

Os critérios de inclusão foram a viabilidade de acesso às famílias e o maior 

número de setores envolvidos no processo de acolhimento e desacolhimento no eixo 

promoção do Sistema de Garantia de Direitos, além do Conselho Tutelar, do eixo Defesa, em 

função de sua atuação decisiva nos casos de acolhimento.  

Foram entrevistados profissionais dos seguintes setores: dois técnicos do CREAS 

(psicólogo e assistente social), dois técnicos do CRAS (psicólogo e assistente social), dois 

profissionais da educação (diretor da escola e coordenador pedagógico), dois profissionais da 

saúde (assistente social e agente comunitário de saúde), dois conselheiros tutelares, dois 
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cuidadores do abrigo e um responsável de cada núcleo familiar (duas avós maternas). 

O total de entrevistados foi de 14, sendo dois familiares e doze profissionais que 

trabalharam diretamente com os núcleos familiares estudados. 

Dois dos entrevistados foram do sexo masculino e o restante do sexo feminino. 

Nas duas famílias estudadas o principal e/ou atual responsável pelos cuidados eram as avós 

maternas. A idade dos profissionais entrevistados variou entre 28 e 58 anos e dos familiares 

entre 46 e 60 anos. Em relação aos profissionais o tempo de serviço variou entre 2 e 29 anos. 

 

3.2. Procedimentos 

3.2.1. Entrevista semiestruturada 

 

Para realizar esse estudo utilizamos como uma das técnicas a entrevista 

semiestruturada, na qual a matéria-prima foi a fala dos interlocutores selecionados, sendo 

essencial a interação entre quem realiza a pesquisa e aqueles que são pesquisados. A conversa 

foi direcionada tendo uma finalidade, e quem tomou a iniciativa foi o entrevistador, visando 

sempre coletar informações de relevância para o estudo (MINAYO, 2012).  

Segundo Fraser e Godim (2004) a entrevista em pesquisa qualitativa pode nos 

trazer uma compreensão da realidade por meio dos discursos, servindo para investigar como 

as pessoas percebem o mundo, ou seja, as pessoas são convidadas a explanar suas opiniões, 

crenças, valores e significados que elas atribuem tanto a si mesmas quanto aos outros e ao 

mundo em que elas vivem. 

Na entrevista semiestruturada trabalha-se com questões fechadas e abertas, 

possibilitando maior abertura para o entrevistado discorrer sobre a questão (MINAYO, 2012). 

Nela se busca compreender a realidade do ponto de vista do interlocutor, necessitando da 

autorreflexão para que a entrevista aconteça, ou seja, de certa forma os participantes da 

pesquisa também podem sofrer mudanças após as entrevistas (FRASER & GODIM, 2004).  

As entrevistas foram realizadas com os profissionais e familiares que lidaram e 

lidam diretamente com os casos escolhidos para o estudo. O roteiro utilizado para os 

profissionais encontra-se no Apêndice B e o roteiro para os familiares no Apêndice C; 

escolhemos fazer um roteiro para os profissionais e outro para os familiares, uma vez que têm 

posições distintas em relação à situação apresentada e também por termos utilizados 

formulações diferentes procurando evitar dificuldades de compreensão. Na entrevista 

semiestruturada puderam ser explorados aspectos que se mostraram relevantes no momento 
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da entrevista. 

As entrevistas ocorreram nos locais onde funcionam os serviços, e apenas uma 

ocorreu na residência de uma das famílias. O horário das entrevistas variou entre manhã, tarde 

e noite, pois dependeu da disponibilidade de cada participante da pesquisa. Houve um contato 

prévio, pessoalmente ou via telefone, e foi combinado o melhor dia e horário para cada 

entrevistado. 

Em relação às entrevistas dos profissionais, estas ocorreram, sem exceção, no 

período de trabalho, havendo, em algumas entrevistas, intervenções de pessoas que estavam 

circulando pelo local no momento da conversa, ainda que em todos os serviços os 

entrevistados escolhessem locais em que haveria a menor interferência possível. Uma das 

famílias estudadas me recebeu em sua casa e ficamos em um cômodo reservado, embora 

tenha ocorrido a interferência de pessoas chamando no portão. A outra família foi entrevistada 

no CRAS próximo à sua residência, uma vez que sua casa estava com muitas pessoas e não 

havia lugar para conversarmos a sós. 

As entrevistas tiveram duração aproximada de trinta minutos, tendo sido gravadas 

e posteriormente transcritas. 

Todas as quatorze entrevistas ocorreram no período de julho a dezembro de 2017. 

Vale ressaltar que o início das entrevistas se deu após um mês do meu pedido de demissão da 

instituição de acolhimento em que trabalhava como psicóloga da equipe técnica. Este fato 

alterou a minha relação com os serviços e principalmente com a instituição de acolhimento. 

Por exemplo, no momento da entrevista com os cuidadores do abrigo eles não puderam ficar 

sozinhos comigo na sala; um profissional da equipe técnica permaneceu para acompanhar a 

entrevista, condição imposta pela diretoria do abrigo. 

Outro serviço em que encontrei bastante resistência foi o Conselho Tutelar; uma 

das conselheiras hesitou bastante em conceder a entrevista, suponho que devido ao fato do 

Conselho haver sido denunciado por não atender às solicitações de visita ao abrigo para 

averiguar algumas situações. Já os demais profissionais foram bastante receptivos à pesquisa. 

Houve uma peculiaridade em uma das entrevistas, da qual participaram os dois 

técnicos do serviço, solicitação feita por eles e assentida por mim. 

As duas questões norteadoras para os profissionais versavam sobre as histórias 

das famílias estudadas, e também sobre a opinião que tinham sobre o acolhimento e o 

desacolhimento, dependendo do caso de referência. Outras questões relativas aos objetivos da 

pesquisa foram feitas somente quando o conteúdo não era contemplado a partir das duas 
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questões. Para os familiares, as duas questões norteadoras eram a respeito também de sua 

história e os serviços que as acompanharam durante o acolhimento e o desacolhimento, tendo 

havido liberdade para explorar aspectos surgidos nas respostas. 

3.2.2. Desenho da rede 

 

Depois de realizada a entrevista, foi solicitado a cada entrevistado, tanto os 

profissionais quanto os familiares, que desenhasse, no formato de um esquema, a rede de 

proteção à criança e ao adolescente envolvido no acolhimento e desacolhimento. Para isso, foi 

oferecido como material uma folha tamanho A4 e caneta esferográfica ou lápis. Tratou-se de 

um desenho livre das instâncias envolvidas e das principais ações de cada caso estudado. O 

desenho foi realizado sem minha ajuda, no caso dos profissionais, e no caso da família, eu 

ajudei a escrever, ainda que tentando interferir o mínimo possível. 

O desenho foi realizado na sequência da entrevista, tendo sido gravada em áudio e 

transcrita a posteriori a interlocução concomitante, com a finalidade de registrar aquilo que o 

entrevistado explicava em relação ao seu desenho. Todos os entrevistados fizeram o desenho 

sem objeções, sendo que os dois profissionais que deram a entrevista em conjunto produziram 

apenas um desenho da rede. Devido a dificuldades que demonstraram em escrever, sugeri aos 

familiares que desenhassem bolinhas correspondentes aos serviços e fizessem sua rede com 

ou sem interligações, escrevendo eu mesma os serviços correspondentes.  

 

3.3. Aspectos Éticos 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo 

por meio da Plataforma Brasil do Ministério da Saúde, sendo seu número de aprovação: 

2.068.947, ano de 2017 (anexo I). Também houve autorização da Prefeitura Municipal da 

cidade estudada e autorização da diretoria da instituição de acolhimento para que os 

cuidadores pudessem conceder a entrevista, uma vez que o serviço não pertence à prefeitura. 

Inicialmente entrei em contato com os sujeitos, apresentei a pesquisa e os 

convidei a participar, via contato telefônico ou pessoal. Após o assentimento deles e antes de 

iniciar a entrevista, os entrevistados leram e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (apêndice A), tendo sido ressaltado o quesito do sigilo. 

A fim de assegurar o sigilo dos profissionais optou-se por não identificar o sexo e 

a atividade profissional dos participantes, sendo que os profissionais foram representados 
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pelas letras E e P, sendo E os profissionais que conversaram sobre o Caso 1 que se refere à 

criança que ainda está acolhida na instituição e P para os profissionais que conversaram sobre 

o Caso 2, referente à família que teve suas crianças acolhidas e posteriormente desacolhidas 

(voltaram ao convívio familiar). Os familiares foram representados pela letra F, sendo F1 

referente ao familiar da criança do Caso 1 e F2 para o familiar das crianças do Caso 2. 

Ressalto que todos os nomes utilizados no trabalho são fictícios. 

 

3.4. Análise dos dados 

 

Para analisar as entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977), na qual se traçam caminhos para descobrir o que está subjacente aos conteúdos 

manifestos nas entrevistas (GOMES, 2012). É “uma técnica de pesquisa que trabalha com a 

palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da 

comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social” (CAREGNATO & MUTTI, 

2006, p.682). 

Utilizamos a análise temática, na qual o tema é o conceito central. Partimos de 

núcleos de sentido identificados pela frequência ou presença significativa de trechos das 

entrevistas, segundo os objetivos da pesquisa; em seguida, reunimos diversos núcleos de 

sentido, chegando aos temas (BARDIN, 1977). Assim foram analisadas as entrevistas 

semiestruturadas aplicadas aos profissionais de cada serviço que compõem a rede de proteção 

à criança e ao adolescente, de um lado, e do outro as entrevistas dos familiares. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1.  Casos selecionados 

Antes de adentrarmos na análise dos resultados, farei um breve relato dos dois 

casos escolhidos para subsidiar a pesquisa: 

Caso 1 

Quando comecei a trabalhar no abrigo, em abril de 2015, Isabela tinha 11 anos e 

já estava acolhida. Após alguns meses conheci a mãe, a avó e as tias maternas de Isabela 

numa visita que realizaram para a menina no abrigo e aos poucos fui entendendo a história da 

família. 

A família contou que Isabela morou com a mãe, Helena, e mais três irmãos, 

durante bastante tempo e que foi viver com a avó, Rosa, num sítio, quando tinha por volta de 

8 anos de idade, época em que a mãe se separou de seu companheiro e ele levou os outros três 

filhos com ele. Isabela não foi junto, uma vez que só tem a paternidade desse antigo 

companheiro da mãe na certidão, não sendo filha biológica dele. Enquanto estava morando 

com a avó, a menina teria sido abusada sexualmente pelo filho do companheiro de dona Rosa. 

Após o abuso, a menina voltou a residir com a mãe, que morava num conjunto habitacional 

onde há um intenso tráfico de drogas e pontos de prostituição. Na época em que morou com a 

mãe, Isabela teria sofrido violência física por parte desta e, após denúncias de vizinhos, foi 

acolhida em 2014. 

Isabela ficou no abrigo até o início de 2016, quando foi desacolhida para a família 

sob os cuidados da avó materna, dona Rosa. A avó também se mudou, junto de seu 

companheiro, para um apartamento no mesmo conjunto habitacional de sua filha, conjunto 

onde moram mais outras duas filhas de dona Rosa. Além de Isabela, dona Rosa também cuida 

de outro neto, filho de outra filha, um menino dois anos mais novo que a neta. Sempre que 

visitávamos a família havia a reclamação de que Isabela não obedecia e que ficava andando 

pelo prédio no meio do tráfico e a avó estava bastante preocupada, uma vez que a neta sempre 

a contestava. Sem condições financeiras de mudar de casa, dona Rosa permaneceu no seu 

apartamento, uma vez que seu companheiro, que trabalhava nos bananais, estava com 

problemas de saúde, e sempre que os patrões descobriam seu problema o despediam, de modo 

que eles não tinham dinheiro para se manterem em outro local. 

No apartamento de dona Rosa sempre encontrávamos todas as filhas e os netos 

que, embora não morassem lá, pareciam passar o dia lá com a avó; assim a casa de dona Rosa 
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mantinha-se cheia de gente, além de algumas vizinhas que também iam com seus filhos e que 

ficavam na casa dela. 

Aos poucos as denúncias sobre negligência, faltas na escola e mesmo ameaças de 

morte à menina, acusada de estar apontando quem são os traficantes locais, foram surgindo no 

Conselho Tutelar, e assim novamente Isabela foi acolhida, após cerca de quatro meses de 

convívio familiar. Atualmente a menina encontra-se acolhida e realiza visitas à mãe aos fins 

de semana. 

 

Caso 2  

As quatro crianças, netos de dona Ana, chegaram ao abrigo num fim de tarde de 

uma segunda-feira, em meados de agosto de 2015. Um conselheiro ligou para nós e avisou 

que estavam subindo com as crianças; até então nunca tínhamos ouvido falar dessa família.  

Os conselheiros informaram o que o motivo era o abuso sexual da Rafaela, 7 anos, 

e que a avó não tinha mais condições físicas de cuidar dos netos. Naquele momento disseram 

que não havia possibilidade de retorno para a avó, uma vez que, segundo eles, ela estava 

bastante debilitada e que faria uma cirurgia importante nos próximos meses e que o abusador 

de Rafaela morava ao lado da avó, de modo que acharam prudente realizar o acolhimento. 

Avisaram que a irmã mais velha das crianças havia fugido e que não a haviam encontrado 

para acolher, mas que assim que a encontrassem a trariam; portanto, ao invés dos cinco 

irmãos, apenas quatro foram acolhidos. 

Patrícia, a mãe das crianças, era casada com um homem que não era o pai de 

nenhum desses cinco, e, quando casou, o marido não quis que ela levasse seus filhos consigo 

e então dona Ana havia ficado responsável pelo cuidado dos netos. Não havia possibilidade de 

inseri-los na família extensa, uma vez que os filhos de dona Ana, tios das crianças, tinham 

problemas familiares, além de também terem famílias bastante numerosas. O Conselho 

Tutelar chegou a tirar as crianças e levá-las para a mãe Patrícia na sexta-feira anterior ao 

acolhimento, mas esta levou as crianças ao Conselho para que fossem acolhidas, dizendo que 

não as queria, pois ela já cuidava de cinco filhos do marido. 

O Conselho Tutelar havia informado para nós do abrigo que dona Ana era bem 

idosa e que estava para fazer uma cirurgia e por este motivo havia ido até o Conselho pedir 

ajuda, dizendo que não tinha com quem deixar as crianças no período da operação. Dona Ana 
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informou ao Conselho que, cerca de um mês antes, a neta Rafaela havia sofrido abuso por 

parte de um primo. 

A casa de dona Ana localiza-se num bairro cerca de três km de distância do centro 

da cidade; ela mora no fim do seu bairro, no alto de um morro. Várias das casas ao lado da 

sua pertencem aos filhos de dona Ana, sendo que a casa no alto do morro, a primeira, pertence 

à filha mais velha de dona Ana (mãe do primo que abusou de Rafaela). Separada por uma 

parede está a casa de dona Ana. Abaixo, separada apenas por um corredor, está a casa da filha 

mais nova de dona Ana. A casa seguinte pertence a um filho de dona Ana. Todos os filhos são 

casados; dona Ana e o esposo são separados, mas ainda moram na mesma casa. 

Dona Ana contou sobre como começou a cuidar dos netos: disse que inicialmente 

cuidou dos filhos mais velhos de Patrícia, ambos do mesmo pai; depois a filha Patrícia teve 

mais três filhos de outro homem, e aos poucos as crianças foram sendo levadas para dona Ana 

cuidar e assim ela ficou com os cinco filhos de Patrícia. 

Dona Ana, sempre que precisa, procura o CRAS. Ela tem bastante conhecimento 

dos serviços. Ela contou sobre o abuso que aconteceu com Rafaela; disse que no dia procurou 

a polícia e que só no dia seguinte foi mandada para o hospital para fazer o exame de corpo de 

delito. Depois do abuso dona Ana ficou bastante preocupada em deixar os netos sob os 

cuidados da nora ou das filhas, pois no dia do ocorrido ela havia deixado a neta com uma 

filha, mãe do adolescente que abusou de Rafaela. 

Dona Ana estava fazendo acompanhamento de dois problemas de saúde 

relacionados ao punho (para o qual havia indicação de cirurgia) e à vesícula. 

Após o acolhimento das crianças, dona Ana realizava constantes visitas aos netos, 

mesmo com seu problema em uma das pernas que faz com que tenha dificuldades em andar, e 

notávamos o grande afeto que ela tinha pelos netos, e estes tinham pela avó. Após o 

acompanhamento realizado pelo abrigo e pelo CREAS, e também após dona Ana realizar a 

cirurgia do punho em São Paulo e estar recuperada, as crianças foram desacolhidas em 

dezembro de 2015 e hoje se encontram junto da avó. 

4.2.  Análise das entrevistas dos profissionais 

 

Para realizar a análise, utilizei a análise de conteúdo como técnica. Inicialmente 
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fiz a leitura de todas as entrevistas, depois selecionei como parte da classificação inicial os 

trechos que iam ao encontro dos objetivos da pesquisa, bem como de aspectos que não 

estavam previstos, mas que considerei importantes. Após a seleção dos trechos das entrevistas 

que se relacionavam com a classificação inicial, elenquei os núcleos de sentido desses trechos 

e então cheguei aos onze temas que foram: 1. O cuidado como responsabilização, proteção, 

vínculo e sustento material e afetivo da família; 2. O cuidado não é ideal, mas relativo, falho e 

limitado, não impedindo os riscos do viver; 3. Ser criança como o direito de poder brincar, 

receber carinho e proteção, sem antecipar a sexualidade; 4. A família como estrutura, ou seja, 

uma organização regrada e estável, baseada em vínculos afetivos, responsável por proteger, 

educar e cuidar da criança, e cuja fragilidade pode torná-la disfuncional; 5. A impossibilidade 

de atendimento integral da família pela rede, que é cheia de deficiências, e a incerteza quanto 

à relação de risco e benefício de suas intervenções; 6. Os modelos distintos de operação dos 

setores da rede e a ausência de singularização das suas ações; 7. Posições discordantes na rede 

quanto à melhor forma de proteger a criança, dificuldades de formação de consenso; 8. 

Ausência de ações efetivas e de articulação das ações; 9. Políticas de cuidado identificadas 

que orientam as ações da rede; 10. A violência decorrente da fragilidade da família e a ação 

substitutiva da rede; 11. Os limites e prejuízos decorrentes do acolhimento institucional. 

Nos quatro primeiros tópicos da análise vou tratar das concepções de cuidado, 

criança e família, da perspectiva dos profissionais. Em seguida trago as análises de sua visão 

acerca da questão violência e o que eles pensam sobre o acolhimento institucional. Depois 

discuto sobre a rede de proteção à criança e ao adolescente, seu funcionamento e articulação, 

e por último levanto as políticas de cuidado que permeiam o funcionamento dos serviços do 

município estudado. 

 

4.2.1. O cuidado como responsabilização, proteção, vínculo e sustento material e 

afetivo da família 

 

Nas falas é enfatizado que quem deve despender os cuidados para os filhos é a 

mãe; nenhum dos entrevistados cita a figura do pai como alguém que deveria ser responsável 

pelos cuidados. A figura materna é vista como aquela que cuida e quando ela delega esse 

cuidado dos filhos a outra pessoa, há um espanto e julgamento moral, recaindo sobre ela toda 

a responsabilidade sobre seus filhos. 
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...a mãe dessas crianças deixou as crianças com dona Ana, ela se separou e, foi embora! Né, assim, foi 

embora... (P1). 

 

...nós aqui como rede, incluindo todo mundo, foi feito um trabalho, mas eu acho que faltou um trabalho ou não 

sabemos elaborar o relatório ou não falamos a mesma língua, entendeu? Faltou alguma coisa prá que a 

Patrícia ficasse responsável pelos filhos, entendeu? Que ela tomasse a responsabilidade desde o começo dos 

filhos (P4). 

 

Ela não tem mais forças, eu acho que seria o certo cada mãe pegar seus filhos e cuidar (P4). 

 

Um entrevistado afirma que, quando a mãe não está cuidando dos filhos, ela deve 

sustentá-los financeiramente. 

 

...se a rede toda se juntasse e falasse a mesma, sabe: “Patrícia: ou você cuida dos teus filhos, ou você paga 

alguém prá auxiliar a dona Ana, se você não quer que o teu esposo não aceita os filho lá, paga alguém prá 

ajudar a dona Ana” (P4). 

 

...eu penso assim, um... alguma coisa que responsabilizasse a mãe, mas dona Ana não aceita, ela fica brava com 

a gente (P4). 

 

A figura materna é vista como quem deve priorizar afetivamente seus filhos 

biológicos; tanto no Caso 1 quanto no Caso 2 as mães num primeiro momento da vida das 

crianças se responsabilizaram por esse cuidado, porém depois delegaram essa função a outra 

pessoa, nos dois casos a avó materna. O cuidado, para nossos entrevistados, também é não 

desistir de cuidar, ou seja, por mais dificuldades que se tenha, seria necessário suportá-las.  

 

Ela ficou com a mãe, mas a mãe também desistiu, achou que não tinha possibilidade e recurso ali prá lidar com 

a filha e foi entregá-la no Conselho Tutelar e foi quando realmente houve o segundo acolhimento (E5). 

 

O cuidado também é visto, para esses profissionais, como carinho e limites, ou 

seja, seria necessário demonstrar o afeto, mas também as restrições, os limites. 

 
É... existem duas coisa que a criança precisa. A criança precisa de carinho e a criança precisa de limites. Eu 

acho que são duas coisas essenciais que é, os familiares precisam ter esse cuidado. Só que esse cuidado tem a 

dose e a proporção certa e a hora certa né? (E4). 

 

Além de carinho e limites, os entrevistados colocaram que o cuidado está 

intimamente relacionado à proteção:  

 

...eu tinha ouvido falar das situações de violência que haviam acontecido e não, eu não fiquei surpresa, porque 

é... eu vi assim, o quanto a família não conseguia se apropriar da proteção que a Isabela precisava. (...) e aí eu 

não fiquei surpresa, né, porque ela vivia sozinha na rua e a família não conseguia se apropriar dessa, desse 

cuidado e proteção que ela precisava (E1). 

 



38 
 

 

 

4.2.2. O cuidado não é ideal, mas relativo, falho e limitado, não impedindo os riscos 

do viver 

 

Nesse segundo tópico trago o outro lado do cuidado levantado pelos profissionais 

entrevistados, em que há uma relativização de seu ideal. 

Eu acho no meu ver, eu acho que dona Ana fez o que era possível ser feito naquela família, entendeu, porque 

tudo que você propunha prá ela, ela aceitava, se você chamava ela porque um deles não tava na escola, ela 

corria atrás, ela fazia de tudo, sabe, da maneira dela né, ela fazia de tudo, do jeito dela, mas ela fazia, ela 

tentava (P4). 

  

Também podemos ressaltar, dessa fala acima, o fato de que a família está 

cuidando dos seus quando atende aos direcionamentos que os profissionais propõem, sendo 

que, quando não aceitam esses direcionamentos, isto é visto como um descaso e descuidado. 

Na visão dos profissionais o cuidado também está relacionado com a tentativa que o 

responsável faz para manter sua família, dentro de seus limites, tanto no que diz respeito à 

forma de cuidar quanto em relação à questão financeira, mesmo que esse cuidado não seja o 

que os profissionais acreditam ser o melhor; o fato de a família tentar, se colocar à disposição, 

já seria uma maneira de cuidar.  

 

Acho que, nas condições financeira e nas condições de saúde dela, ela procurava cuidar bem (P2). 

 

A questão da preocupação dos familiares em cuidar também está presente no 

discurso dos entrevistados; alegam que a busca das famílias pelos serviços oferecidos dentro 

do município é também uma forma de demonstrar cuidado. 

 

Quando ela precisa de alguma coisa, a Dona Ana vem, ela vem pedir, ela pede auxílio, ela pede auxílio no 

CRAS, no CREAS se for preciso sabe, ela é bem assim... (P4). 

 

Além disso, acreditam que garantir o mínimo possível, como o acesso à escola, à 

alimentação e ao vestuário, também é uma maneira de cuidado.  

 

...eu acho que eles passaram por cima de, de todo, de toda organização que a família, na, nas possibilidades e 

na capacidade que a família tem, ela, ela faz..., fez o máximo pra conseguir, né garantir que as crianças fossem 

à escola, que as crianças fossem prá escola, que as crianças fossem, é... para o serviço de convivência, prá que 

as crianças tivessem  acesso à alimentação, à vestuário, assim, da maneira como eles conseguiam se organizar 

eles garantiam isso né, prá, prás crianças (P1). 

 

Ao analisar essas falas que relativizam o cuidado, percebe-se que quem as 

declarou, em sua maioria, foram os profissionais que conversaram sobre o caso 2, cuja avó, 
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dona Ana, tem o hábito de procurar os serviços e atender aos direcionamentos propostos. 

Por outro lado, a proteção das crianças deveria, ela também, ter um limite, 

segundo um dos entrevistados, o qual acredita que o cuidado não deve eliminar os riscos 

inerentes ao viver. A proteção poderia limitar as possibilidades da criança, principalmente nas 

casas de acolhimento, visando protegê-la de danos físicos. 

 

...pega essa criança e vai soltar pipa, vai lá em cima soltar pipa, fazer correr essa criançada “ahhh, mas se 

correr e cortar?” se correr, cortar, leva lá no pronto atendimento, dá um pontinho. Quebrou, engessa (P5). 

 

Pensando no cuidado oferecido pelo abrigo, os entrevistados colocam que, apesar 

de a instituição muitas vezes oferecer melhores condições de vida para a criança, o cuidado 

oferecido nunca contemplará o cuidado familiar, pois este último envolveria um enlace maior 

entre os seus membros. 

Mas, gente, nada como a sua família, infelizmente, não é a mesma coisa, não tem aquele laço (P3). 

Para finalizar essa primeira discussão sobre cuidado, uma fala bastante importante 

de um entrevistado é de que se o cuidador deixa de lado o seu próprio cuidado para poder 

cuidar do outro, o cuidado do outro aos poucos também é prejudicado. 

Com o tempo a dona Rosa ela foi perdendo tudo, pelo que fui percebendo, ela foi perdendo essa, esse 

autocuidado que ela tinha com ela e com as outras pessoas, ela foi deixando (E7). 

Essa questão do cuidado de si dos cuidadores é bastante visível nas duas famílias 

estudadas; o cuidador principal tende a deixar de lado suas necessidades em prol do outro, 

mas isso tende a ser mais prejudicial do que benéfico, tanto para quem cuida tanto para quem 

é cuidado, havendo a necessidade de cuidar do cuidador também para que o cuidado que ele 

venha a despender ao outro seja efetivo. Essa questão de cuidar do cuidador podemos levantar 

também junto aos profissionais da rede, que muitas vezes acabam olhando apenas a criança e 

se esquecem daquele que dela cuida. 

 

4.2.3. Ser criança como o direito de poder brincar, receber carinho e proteção, sem 

antecipar a sexualidade 

 

 

Sobre a concepção de criança dos profissionais entrevistados, a principal 

característica que surgiu foi o brincar; para eles a criança só é considerada criança quando o 
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brincar está envolvido, assim como a proteção e o afeto do adulto. Um profissional, quando 

questionado se ele acreditava que os netos de dona Ana podiam ser crianças quando estavam 

com ela, deu a seguinte resposta: 

 

Eu acho que com a dona Ana, eu acho que até que sim. Pelo que a gente vê, eles saíam, brincavam de pipa, ela 

era aquele símbolo de avó, sabe, avó sempre presente, carinho, e preocupação né, então eu creio assim, não 

conheço, assim o lar deles, mas que ela fazia a parte dela de avó né, e eles a parte de neto né, paparicados pela 

avó, mas nos limites e nas condições dela, tanto financeira, quanto física dela tá acompanhando, assim (P2). 

 

Outro profissional, sobre o caso de Isabela, alega que ela não ficava muito tempo 

em casa por lhe faltar o ambiente para brincar, sentir-se protegida, e assim ser criança. 

 

...se a criança sai muito de casa, foge de casa, é porque aquele ambiente não tá proporcionando prá ela o 

brincar né, é a proteção, aquilo que ela precisa para ser criança (E1). 

 

Um dos entrevistados ressalta a questão de ser criança como um direito: 

 
...eu acho que ela não teve nenhum direito dela, ela não teve nenhum direito de ser criança, talvez assim, que 

ela era agredida fisicamente (E2). 

 

Quanto a esse ponto, do direito de ser criança, podemos notar a referência 

implícita ao Estatuto da Criança e do Adolescente, atualmente norteador das políticas públicas 

voltadas para o público infanto-juvenil.  

A questão da inocência da criança também apareceu nas falas dos entrevistados, 

como uma característica essencial da criança. 

 

...teve uma vez que a gente foi lá é... fazer uma tarde de brincadeiras no prédio e uma das brincadeiras era 

pular corda, e assim, toda hora ela queria ficar pulando corda, tipo, porque geralmente quando você vai pular 

corda quando você erra, você sai e dá a vez prô outro, mas não, ela (Isabela) queria toda hora ficar pulando 

corda (risos), e assim, daí gente ficou olhando assim, a gente ficou brincando “nossa, tipo, inocência dela né”, 

só que você vê, será que ela é inocente, assim? Não sei, só que ali ela não tinha, ela não teve a infância dela, ali 

aonde ela morava, no caso com a vó dela né, ela não teve essa infância (E7). 

...sempre houve assim, no, no observar de como a Isabela se vestia, né. É... um estímulo a, a uma maturidade 

sexual que não era da é, né, pertinente à idade dela. Então a questão do esmalte, a questão da, do tipo de, de 

vestir o shorts, de vestir a blusa, é... o reforço, né, da forma dela andar, e... enfim, eu acho que isso vem muito 

da família né, como você reforça positivamente a uma resposta da criança (E1). 

 

...ali vivendo ali, ela queria ser adulta, que tanto que ela só vivia no meio dos homens ali, tudo adulto... e você 

percebia que ela queria ser, ser uma... queria ser mulher, ela não queria ser criança, queria ser mulher (E7). 

 

As falas acima remetem à noção de que existem fases na vida e que a sexualidade 

não estaria presente na infância, tomando por base que a criança é sexualmente imatura e que 

inserir a criança no mundo adulto de maneira prematura seria tirar-lhe o direito de ser criança, 
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pela perda da inocência.  

4.2.4. A família como estrutura, ou seja, uma organização regrada e estável, 

baseada em vínculos afetivos, responsável por proteger, educar e cuidar da 

criança, e cuja fragilidade pode torná-la disfuncional 

 

A visão de família apresentada pela maioria dos profissionais entrevistados parece 

corresponder a uma estrutura sólida e estável. A estabilidade baseia-se também na questão da 

residência; o fato da família não se fixar numa moradia é considerado como um fator 

negativo. 

 

...era um núcleo que tinha como característica muitas, muitos, muitos episódios de migração, eles mudavam 

muito de endereço, é, ele não tinha, o companheiro da avó materna, não tinha um emprego, uma 

empregabilidade fixa, depois nós fomos compreender a situação dele que era por motivo de saúde né? (E5). 

 

O trecho acima fala sobre a história da família de Isabela, cuja questão da 

habitação é um dos pontos principais. Hoje a família encontra-se com maior estabilidade 

habitacional, mas questiona-se a possibilidade do retorno da criança para a família devido ao 

lugar em que a família reside, uma vez que o bairro onde fica a residência de dona Rosa é 

considerado violento e também pelo fato da menina não obedecer às regras colocadas pela 

família. Assim, o retorno familiar torna-se distante, e a permanência na instituição segue 

como melhor alternativa, segundo os entrevistados. 

...teve um primeiro desacolhimento onde ela retornou com a avó, né, e só que aí ela começava, por conta das 

condutas, não acatando regras, então ela, ela acabava fugindo de casa, ela saía, e novas denúncias começaram 

a chegar nos serviços de proteção, no sentido do risco que ela estava correndo com suposta situação de 

ameaças né, por conta de moradores ali né? (E5). 

 

A família, para os profissionais, deve ser organizada e com regras, além de 

garantir atenção, cuidado, escolarização e acompanhamento de saúde: 

...acho que o acolhimento não é o... a melhor, o melhor lugar pra Isabela, né. Ela precisaria estar com uma 

família que... é... conseguisse ter, aí juntar as condições pra dar aquilo que ela precisa. Atenção, cuidado, um 

acompanhamento, né, de saúde que a gente sabe que ela precisa, uma escola até, infelizmente porque a rede de 

proteção a... o município hoje, no, no processo de acolhimento, de desacolhimento não fez o que ela precisava 

(E1). 

 

Quando a família não consegue suprir suas necessidades, como as citadas acima, 

ela é considerada disfuncional, ou seja, incapaz de lidar com a criança. 

...então, a família, acredito que não tinha condição estrutural prá poder atender a, a Isabela dentro da, da 

gravidade do caso né, seria da complexidade, porque não conheço o processo todo dela, mas as informações 

que a gente dão conta de que aconteceram as piores barbaridades com a menina, isso acaba de alguma maneira 
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afetando né, e se a criança viveu situações assim, naturalmente ela vai expressar momento de conflito e esse 

momento de conflito a pessoa que... cuida não tem o preparo ela não sabe lidar, naturalmente não sabe (E4). 

 

Alguns profissionais alegam que a proximidade da criança com esses familiares, 

devido às fragilidades que apresentam, pode vir a ser prejudicial à criança e por isso há a 

necessidade de afastá-la para que as violências que sofriam na família sejam cessadas.  

Outra característica elencada pelos entrevistados é a questão da repetição da 

criação. Se não temos outro modelo, tendemos a repetir aquele que conhecemos e isso não é 

diferente em relação ao modo como as famílias criam seus filhos. Esta questão é bastante 

apontada pelos profissionais que trabalharam no caso de Dona Ana, na medida em que todos 

os filhos de dona Ana apresentam fragilidades parecidas. Outro aspecto relativo a isso é sobre 

o abuso sexual intrafamiliar, fato que dois dos entrevistados ressaltam que vem acontecendo 

de geração em geração, mas que devido ao fato da família se fechar, não se consegue 

descobrir ao certo sobre todas as violências que já ocorreram em seu núcleo. 

...só que não consegue descobrir o que que acontece, eles se fecham, parece uma ostra, não consegue descobrir 

nada dessas crianças (P3). 

 

...a gente não sabe o que acontece dentro daquela casa, é uma casa, você conversa com dona Ana, você fala, 

mas tocou no assunto da família, ela se fecha por completo, não tem como você, assim conversar abertamente 

com ela (P4). 

Essa questão do abuso é bastante delicada, sendo tal característica da família 

fechada recorrente na dinâmica das famílias que são permeadas por violências, principalmente 

as sexuais. 

Outro aspecto importante ressaltado pelos profissionais é a questão do vínculo 

afetivo da criança com sua família. Por um lado, esse vínculo não garantiria a proteção que a 

criança necessita, mas também esse vínculo, por mais que a criança seja destinada à adoção, 

nunca seria dissolvido.  

o contexto familiar é de uma fa... da família em si, eles desorganizados, não são, não aderem às propostas 

assim. Não que eles não tenham vínculo, eles têm vínculo com ela e até podem gostar de uma forma diferente, 

porque assim, eles não veem Isabela como alguém que é prá proteção, muito pelo contrário, é assim que eu vejo 

(E2). 

 

Ela vai ter o vínculo, na hora que o juiz falar “tá destituído do poder familiar” não vai ter o vínculo, é, é 

digamos assim, jurídico, porém o afetivo ainda vai continuar, isso não tira. Isso não tira nunca. Nunca, nunca 

vai tirar, nunca (P5). 

Um dos entrevistados levanta um ponto importante a ser discutido que é sobre a 

composição familiar: ele considera família não aqueles que estão na certidão de nascimento, 

mas sim aquelas pessoas com quem se pode contar, ou seja, aqueles cujo vínculo existente 
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entre eles é de apoio e cuidado.  

...com quem ela poderia contar assim, eu acho que ninguém[...] infelizmente eu acho que a Isabela hoje ela não 

tem família, ela tem ali no papel o nome da mãe e do pai dela, não sei se tem o nome do pai no registro, mas eu 

acho que hoje em dia ela não tem essa pessoa (E7). 

Outro entrevistado considera que os profissionais, por vezes, baseiam-se em um 

modelo idealizado de família, ao qual as famílias não conseguem corresponder. 

Eu não sei se naquele momento o serviço seguiu por um modelo né, de repente assim, um modelo ideal de 

família, um modelo ideal... é.... que a família precisa alcançar e como ela não, ela não alcançou aquele modelo 

ideal, aquilo faria com que ela estivesse violando o direito das crianças (P1). 

Analisando a fala acima, que discute justamente a questão dos modelos de família, 

é importante ressaltarmos a necessidade de olhar as famílias de maneira a considerar suas 

diferenças, uma vez que cada família tem sua história e funcionará dentro de sua capacidade 

de organização, e esta organização muitas vezes será distinta daquela que tomamos como 

certa. Ao trabalhar com essas famílias é necessário que se relativize as formas de cuidado, que 

serão distintas em cada núcleo e cada núcleo será composto por atores diferentes, com 

funções diferentes. Ao mesmo tempo, o que não se pode perder de vista são as violências e se 

elas estão ou não presentes dentro do núcleo e de que forma essas violências podem ser 

transformadas na família para que não seja necessária a retirada da criança do seu lar. 

 

4.2.5. A violência decorrente da fragilidade da família e a ação substitutiva da rede 

 
Ao pensar nessas famílias que passam pela experiência de terem seus filhos 

acolhidos, supomos que alguma violação de direitos aconteceu dentro desse núcleo para que 

essa medida protetiva fosse tomada. As violências, para alguns entrevistados, têm íntima 

relação com as fragilidades que essas famílias apresentam: 

...a família sempre apresentou uma, uma fragilidade muito grande é... com essas situações de violência, então, é 

em alguns momentos a dona Ana ela tinha, ela rompia uma alguma das filhas e aí ela trazia prá gente que a 

filha tinha agredido ela ou verbalmente ou fisicamente e aí tinha uma outra filha que dava suporte (P1). 

 

Então, em alguns momentos você percebe que ela gosta das crianças, em outros momentos não, ela é bem 

rígida, que ela chega a bater neles, aqui tem alguns casos, e as crianças são assim um pouco estranhas (P3). 

 

Outro aspecto apontado pelos entrevistados é a questão do abuso sexual 

intrafamiliar; em alguns casos é uma violência que se repete de geração em geração, 

tornando-se um ciclo de violação de direitos que os serviços têm dificuldade de interromper. 
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...ela foi abusada sexualmente pelo... filho do vôdrasto dela. E aí foi uma situação bem grave, onde a família ela 

foi... é... eles não fizeram nenhum tipo de cuidado com ela, nem físico nem emocional, tanto é que nem a 

consulta que tava pós eles fizeram (E2). 

 

...quando ela foi abrigada surgiu o boato de que ela tinha sido abusada dentro de casa, foi um desses boatos, o 

outro boato que ela falou prá mim que ela, a mãe da Isabela batia muito nela, aí os vizinhos denunciaram, por 

muita denúncia o abrigo foi e acolheu a Isabela (E7). 

Vai indo de geração prá geração, entendeu? Não é uma coisa muito legal de se dizer, porque a gente não 

conseguiu quebrar isso daí sabe, então eu fico triste com isso, porque desde o início a dona Ana ela já contava 

que ela sofreu o abuso, daí veio prás filhas e das filhas pros netos, então quer dizer... (P4). 

A frustração dos profissionais em não conseguir intervir nesses núcleos, nos quais 

a violência sexual é constante, se faz visível em suas falas. Alguns entrevistados colocam a 

posição de que, em caso de abuso sexual, é inevitável a retirada da criança da família, uma 

vez que, se a família não conseguiu proteger aquela criança desse ato, ela precisa se 

reorganizar para poder voltar a cuidar dos seus filhos.  

 

...mas diz que teve assim... alguma coisa de abuso né, das crianças assim, né, então se esse fato mesmo é 

concluído mesmo que teve boletim de ocorrência, teve, foi levado no médico, foi feito o exame de corpo de delito 

e tudo, se teve esse caso, esse caso seria né, as crianças deveriam ser acolhidas sim. Até se resolver lá, e talvez 

depois analisar a família e o lugar que elas estão prá que não aconteça de novo né? (P2). 

 

Essa fala argumenta que a rede de proteção deve oferecer os cuidados que não são 

oferecidos na família, e o acolhimento institucional seria o meio de proteger essas crianças de 

novas violações de direitos. 

 

Ah, naquele momento eu acho que sim [sobre o acolhimento]. Porque a Rafaela tava muito difícil, a gente não 

sabia o que era. Então precisou afastar um pouco da família, prá poder cuidar deles, eles foram bem cuidados, 

a gente sente que eles foram bem cuidados (P3). 

 

O cuidado que a instituição despende para as crianças, por vezes, é visto como 

melhor do que o cuidado oferecido pela família, sendo um local de confiabilidade e de 

proteção. 

 
...poderia melhor acontecer para a Isabela era sair da companhia desses familiares, porque quando tava com 

esses familiares a... o julgamento de que a gente faz é de que ela estava sujeita a muitas coisas negativas, a 

muitas coisa que só piorava a situação (E4). 

 

Então, no abrigo eu vejo que ela tem, assim, os direitos dela. Lá ela é acompanhada pelo psicólogo, pelo 

psiquiatra, pela rede de proteção, a escola, era coisas que a família não acompanhava o contexto dela. Ela tem, 

assim, eu acredito que deveria ter muito mais, mas assim, eu vejo o acolhimento institucional, muito mais 

importante do que ela não ter nada do que ela tinha de direito (E2). 

 

...acredito que foi o correto de ter realmente abrigado ela, ter acolhido ela novamente, ter tirado ela daquele 

lugar, porque assim ela tando, que eu até soube, que ela tando no abrigo ela vai prá escola certinha, porque o 

ônibus passa lá, pega ela e deixa na escola, ela faz acompanhamento com psicólogo no CAPS né [...] se ela 

tivesse com a mãe dela, com mãe no caso com a vó, ela não taria fazendo esse acompanhamento (E7). 
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A visão que alguns profissionais têm do abrigo é de um local que resguarda os 

direitos da criança, onde a criança tem acesso aos serviços de que necessita, algo que, quando 

elas estão com a família, não ocorre com tanta facilidade nem presteza.  

 

4.2.6. O limites e prejuízos decorrentes do acolhimento institucional 

 

O acolhimento institucional é uma medida protetiva que visa resguardar os 

direitos da criança, mas existiriam limites e prejuízos que decorrentes dessa medida. Um dos 

pontos colocados pelos profissionais entrevistados é a dimensão afetiva da vivência em 

família, que a instituição não consegue suprir. 

...o cuidado físico né, existe, é existe, existe a, os cuidados básicos ali de alimentação, existe o cuidado dos 

cumprimentos de escola, tarefa né, mas a gente sabe que existe uma questão afetiva que por melhor que seja o 

acolhimento ele não vai alcançar né? (E5). 

 

...o afeto, o carinho, a comunidade, sabe, tudo que a família tem de melhor a dar, eu acho que isso não abrange, 

esse cuidado né, porque não tem como nós esperarmos isso também do acolhimento institucional, por mais que 

ele tenha atividades diferenciadas, ele tenha é, a ludicidade, tudo, mas essa lacuna sempre, ficará sem ser 

preenchida que é o papel da família né? (E6). 

Por melhor que seja o atendimento dentro da instituição, segundo esses 

profissionais, o afeto nunca será o mesmo que a família pode proporcionar. O vínculo seria 

sempre resguardado; mesmo depois das violências sofridas, as crianças tendem a continuar 

com um forte vínculo com aqueles de quem foram separadas. Além desse limite do 

acolhimento, também existiriam os prejuízos que dele decorrem e que por vezes só seriam 

percebidos mais tarde.  

Hoje nós vemos a Isabela no acolhimento institucional e todos os prejuízos que vão acarretar na vida adulta 

dela, então é frustrante, é triste, eu acho que a tristeza é bem de nós assim, porque, de pensar que poderia ter 

sido diferente né, essa criança poderia ter um futuro diferente, porém é, a gente sabe que as famílias, os 

indivíduos têm suas limitações (E6). 

 

...a criança também vai carregar tudo isso que aconteceu com ela, todo esse processo de acolhimento e 

permanência (E6). 

Outro fator apontado por alguns profissionais é a questão da reorganização da 

família depois que acontece o acolhimento dos filhos; quando há a reinserção da criança no 

núcleo, surgem dificuldades de adaptação, associadas a um certo desinvestimento da família 

em relação à responsabilidade que tem sobre aquela criança. 

...eu acho que essa questão do distanciamento quando a criança vai prô acolhimento institucional esse, cria-se 

na família uma questão parece-me de comodismo, muitas vezes assim, de não ter aquela força a mais de lutar 

pela criança, e depois até, até de dependência dos serviços (E6). 
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...o que eu sinto em relação ao acolhimento é, é que a família, parece que ela se reorganiza e passa a ver o 

acolhimento como parte, e às vezes como uma oportunidade melhor pra criança, então, durante o período do 

acolhimento, eu acho que as famílias elas vão transformando a relação com a criança, e ao invés de assumir 

prá elas [que] aquela criança pertence à família, elas vão atribuindo e delegando a... ao outro (E5). 

Esse ponto colocado por esses dois profissionais é bastante delicado: a reinserção 

seria dificultada pela reorganização da dinâmica da família; quando os filhos retornam, essa 

dinâmica deve novamente ser modificada, sem que se possa recuperar a anterior, pois a 

família passou por um processo que transformou a todos. Esse retorno, quando não 

acompanhado de perto e quando a rede não despende o cuidado necessário para a família, 

pode ser um fracasso, e a volta da criança ao acolhimento é um fato não incomum, uma vez 

que a família começa a delegar ao abrigo a responsabilidade sobre seus filhos, como se 

compartilhassem com a instituição essas crianças. 

Para concluir esse tópico trago um ponto colocado por um dos entrevistados, mas 

que tem muito a contribuir com a visão do acolhimento: uma vez que a criança é acolhida, ela 

não é retirada apenas do convívio de sua família, mas também, muitas vezes, é retirada do 

convívio dos seus vizinhos, amigos, colegas de escola e tantas outras pessoas que fazem parte 

de seu círculo de convivência, e às vezes a palavra proteção é tomada ao pé da letra, e a 

proteção extrema acaba por restringir a criança do convívio não somente daqueles que vieram 

a violar seus diretos como também com dos demais que a circundavam. Isso acontece quando 

o abrigo fica distante do local onde a criança morava e assim o distanciamento do convívio 

comunitário ocorre junto do distanciamento do convívio familiar. 

...uma vez uma criança, questão da rede, eu tô falando da rede, crianças do abrigo, eu queria que participasse 

das ações do CREAS, do CREAS não, do CRAS, é porque tem aqueles cursinhos, aquela porção de coisas, e 

uma profissional falou assim “não, não pode”, eu perguntei, inclusive, descaradamente, “mas por que que não 

pode?” “não porque já perderam o vínculo, já estão abrigadas”, eu falei assim “mas, sabia que vinculo não é 

só com a família, o vínculo também pode ser com a comunidade, porque senão, elas estão sendo excluídas 

totalmente, de todo e qualquer convívio”, elas tem que participar de todas as ações, tudo, tudo, tudo que tiver 

lá. Teve festa? Participa, teve? Participa. Vai, elas ficam tão presas. Lá não é presídio, vai participar sim! E eu 

vou pedir prá que elas participem. Eu quero que elas participem. Teve um cursinho lá de pintura? Eu quero que 

elas vão lá fazer o cursinho de pintura e conviver com as outras adolescentes do tamanha, falar de namorado, 

falar de beijo, em tudo que se refere (P5). 

É necessário que se entenda que a medida protetiva não é medida restritiva, ou 

seja, a criança deve continuar a participar das atividades que participava antes de ser acolhida, 

se possível ser mantida na escola que frequentava, o que muitas vezes não acontece, pois a 
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criança acaba sendo transferida para a escola mais próxima da instituição e isso só torna mais 

doloroso esse momento de sua vida. A criança se vê longe de tudo e de todos que conhecia e 

passa a conviver com pessoas novas, com quem não tem vínculo algum e que dizem estar ali 

para protegerem e cuidarem melhor dela do que sua família. É importante tentar fazer com 

que esse processo de acolhimento seja o menos traumático possível para a criança e isso 

implica em não restringir a vida da criança ao abrigo e aos serviços que permeiam o processo 

do acolhimento. 

4.2.7. A impossibilidade de atendimento integral da família pela rede, que é cheia de 

deficiências, e a incerteza quanto à relação de risco e benefício de suas 

intervenções 

 

Inicio a discussão sobre a rede de proteção com a problemática levantada por um 

profissional entrevistado, alegando que os serviços não conseguem atender as famílias de 

maneira integral e que há uma certa maneira de trabalhar na qual se faz apenas o mínimo do 

que é se responsável. 

...eu acho que a rede, ela... na verdade não só dentro do caso da Ana, eu acho que em muitos outros casos, o 

atendimento ele, é... eu acho que o serviço ele nunca consegue atender a família de uma forma integral, eu 

percebo que... é... tenta sempre fazer o mínimo daquilo que pode ser feito, ou, fazer aquilo que, que lhe é 

cobrado, que lhe é colocado (P1). 

Quando falamos em acolhimento institucional aparece, necessariamente, nesse 

contexto, o Poder Judiciário e suas solicitações aos serviços quanto aos atendimentos que 

devem ocorrer. A fala acima retrata esse cenário: o serviço recebe um ofício solicitando, por 

exemplo, uma visita domiciliar para a família que está sofrendo o processo de acolhimento 

institucional, e depois de fazer a visita o serviço precisa responder em forma de relatório o 

que foi feito para a família, pensando na demanda do judiciário. Assim, limita-se o olhar dado 

àquela família e o serviço restringe seu atendimento àquele ofício recebido; em consequência, 

o atendimento integral à família fica comprometido. 

Eu acho que a gente tá tratando com número de prontuário, número de, de idade e não é. É dona Ana, são as 

crianças, são as necessidades, o que a gente pode fazer, é isso. Mas a rede prá mim tá furada, e eu faço parte 

desse furo (P5). 

O profissional acima destaca o quanto se desconsidera a singularidade de cada 

família ao tratá-la apenas como mais um dentro dos atendimentos realizados.  Nas falas 

abaixo os profissionais relatam que, por vezes, é necessário que o serviço se adapte à família 

para conseguir acessá-la. 
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...assim, tá certo, eu ofereci o serviço, ela, a pessoa não quer vim, então a pessoa que não quis, só que, sempre 

falei assim, que tem pessoas que você tem que pegar no braço, você tem que carregar a pessoa, você ofereceu e 

a pessoa não quis, você tem que pegar no braço e levar a pessoa até o serviço que tá sendo oferecido, se não, 

ela não vai (E7). 

 

...“olha, tem um modelo de atendimento e as pessoas precisam se enquadrar a esse modelo”, é tem famílias que 

não vão se enquadrar nesse modelo e a gente tem dificuldade em conseguir pensar em ações que não, que vão 

além desse modelo prá poder atender integralmente (P1). 

 

A questão dos modelos de atendimento e da oferta de serviços é importante 

ressaltar nessa discussão, pois, uma vez que se oferece um serviço e a pessoa não adere às 

propostas oferecidas, tende-se a culpabilizar a família por não desfrutar daquela oferta. Essa 

rigidez dos protocolos parece ser um dos principais furos da rede de proteção, pois como se 

vai proteger a família se não há adaptação à realidade desta? 

...não, é mais fácil prôs serviços conseguir se deslocar, porque querendo ou não, a gente, a gente tem uma, seja 

dentro da assistência social, da educação, da saúde, por mais precário que seja, a gente sempre vai ter uma 

estrutura maior que a do usuário, né, a gente tem prédio, a gente tem, a gente tem água, a gente tem luz, a gente 

tem internet, a gente tem cadeira, tem mesa, tem carro, tem gasolina, então você tem o motorista prá dirigir o 

carro. Então, por mais que tenha essas dificuldades, o Estado ele tem uma estrutura bem maior que a do 

usuário prá conseguir se organizar e prá atender essa família, diferente do usuário né? (P1). 

 

Segundo este entrevistado, sendo a estrutura do Estado maior do que a da família, 

os serviços deveriam se adequar às necessidades da família para que o acompanhamento 

realmente acontecesse. 

 

4.2.8. Os modelos distintos de operação dos setores da rede e a ausência de 

singularização das suas ações 

 

Pensando ainda no funcionamento da rede de proteção, alguns dos entrevistados 

levantam a questão de que muito se fala nas reuniões, mas as ações são poucas ou não são 

efetivas. Não são estabelecidos prazos e os serviços não se comunicam. Esta falha de 

comunicação faz com que ninguém saiba o que o outro fez, cada um acreditando apenas no 

seu trabalho e não no trabalho do outro, não sendo estabelecidas referências e 

contrarreferências. 

Eu não vejo, eu não vejo uma contrarreferência, eu não vejo é, é manda e não tem retorno. E a gente tem hoje 

tanta coisa (aponta para o celular), tanta coisa (aponta para o computador) que você pode é, é, é, usar, que 

você pode dar uma contrarreferência, mas você tem que perder, que não é perder é ganhar, deixar quinze 

minutos do seu tempo prá você fechar os casos, então eu não vejo isso na rede de proteção, eu vejo na rede de 

proteção é muita conversa e pouca ação (P5). 

 

Foi falado muito, foi falado, discutido, mas assim, a prática não foi feito nada (E7). 
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...não existe prazos prá que a rede funcione (P5). 

 

Agora esses pequenininhos não dá prá deixar, tem que acompanhar. E espero que esteja acompanhando. Prá 

nós ninguém nunca passou, só pede, pediram um relatório se não me engano, só, depois mais nada. Aí ficou aí, 

relatório e acabou! (P3). 

 

Existem, no município estudado, duas reuniões que têm por objetivo a 

comunicação entre os atores da rede para que eles planejem conjuntamente as ações: uma 

reunião tem o objetivo de discutir os casos daqueles que estão acolhidos e que foram 

desacolhidos e a outra reunião tem a intenção de prevenir o acolhimento institucional, ou seja, 

procura-se realizar um trabalho com as famílias que estão na iminência do acolhimento. 

Ambas as reuniões têm frequência mensal, podendo ocorrer reuniões extraordinárias. 

Nessas reuniões acontece justamente o que dois profissionais citam acima, a 

conversa acontece, mas na prática nem sempre se cumpre o que se acorda, os prazos até são 

definidos, porém nem sempre cumpridos e como não há uma comunicação efetiva entre os 

serviços, ninguém sabe se aconteceu ou não o acompanhamento e, o mais importante, como 

está sendo este acompanhamento e quais são as necessidades daquela família. 

Os planos de atendimento, ao invés de serem pensados em conjunto são feitos 

separadamente; assim, cada serviço tem o seu plano e ninguém conversa com ninguém.  

...você vai ter que fazer um plano de atendimento, mas que todo mundo vai participar. CREAS faz um plano de 

atendimento, Saúde faz outro plano de atendimento, Abrigo faz outro plano de atendimento, o CRAS faz outro 

plano de atendimento. E o balaio tá formado! Eu não sei o que você fez, você não sabe o que eu fiz, o outro 

também não sabe, ninguém construiu nada, e não se fecha em nada (P5). 

Um grande problema da falta de comunicação é a ausência de um atendimento 

integral, singular e conjunto. 

...na época esse acolhimento, assim, ele aconteceu sem até ter tido uma intervenção do... do... do Conselho 

Tutelar junto aos outros serviços, então assim, não teve uma, uma... né assim, uma discussão de caso né, prá 

que fosse tomada essa decisão né, foi uma decisão, na verdade unilateral (P1). 

 

        A falta de comunicação entre os serviços reflete também na decisão do 

acolhimento institucional. Quando a decisão do acolhimento é tomada em conjunto nas 

reuniões, supõe-se que todos os serviços conversaram e chegaram à conclusão do 

acolhimento, mas quando não há essa conversa entre os serviços e ocorre o acolhimento, 

podem aparecer os julgamentos da atitude tomada por aquele que acolheu, e quem faz esse 

acolhimento de urgência é o Conselho Tutelar.  

...a gente entendia que a rede não tinha tempo prá correr o risco de “será que isso vai acontecer ou não”, né, eu 

acho que foi uma questão de proteção que é o recurso que o município tinha naquele momento ne, então eu acho 

que não tem nem como questionar isso (E5). 
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Por outro lado, há quem considere que não se deva julgar as atitudes do Conselho 

Tutelar, o órgão que tende a acolher as crianças, uma vez que ele não poderia aceitar o risco 

de que algo ruim viesse a acontecer com a criança, de modo que algumas decisões acabam 

sendo tomadas em questão de minutos, conforme fala a seguir de um profissional: 

...o acolhimento institucional, em si, muitas vezes não tem como a julgar se foi, se deveria ter ocorrido ou não, 

eu acho que são profissionais muitas vezes que estão lá no momento que tudo ocorreu, e que tudo tá muito 

assim, vivo né, e são decisões a serem tomadas em poucos minutos, então assim não julgo como se concordo ou 

não (E6). 

Quando se retira a criança do lar, o questionamento que os próprios integrantes da 

rede se fazem é se realmente tomaram a atitude correta: 

Relatório de escola, eles contam, a professora conta o que acontece e tal, a dona Ana vem aqui e conta, então 

você sabe que tá acontecendo a mesma coisa, vai continuar acontecendo por gerações, já se passou mãe, filha, 

neto, bisneto, até onde vai parar isso daí? Quem que tá errado? Eu, a minha preocupação é isso aí, quem tá 

errado? Nós estamos errados, a rede tá errado em não retirar, entendeu? Se retirar, estamos fazendo a coisa 

certa? Porque ela cuida. Se for prá mãe, estamos fazendo a coisa certa? A mãe cada vez tá com uma pessoa 

diferente, então... é muito complicado (P4). 

A dúvida se a atitude do acolhimento é correta ou não parece fazer com que os 

profissionais precisem de um respaldo para essa tomada de decisão, e muitas vezes as 

denúncias da comunidade servem como este ponto de apoio. Quando não ocorrem as 

denúncias, os profissionais podem ficar sem saber das violências que perpassam em muitos 

lares, e assim não tomam nenhuma atitude. Desse modo, a denúncia é vista como uma forma 

de cuidado. 

...então quando a gente vê alguma mancha, alguma marca, a gente procura já identificar, mas em muitos 

momentos a criança pode mentir prá você também né? Então é difícil, não é fácil, mas a gente procura, mas já 

teve casos em que a me... a criança era nossa, nós nunca vimos nada e a criança estava sendo abusada, a mãe 

vendia a criança, e nenhum vizinho contava, e aí? [...] mas a gente não tinha o apoio dos vizinhos, que viam 

pessoas estranhas entrando na casa e nunca denunciaram, então por isso que eu falo, a parte da comunidade tá 

falhando muito, ah eles falam assim “o problema não é meu”, escuta o grito da criança, escuta tudo e diz “o 

problema não é meu” (P3). 

A rede tentar suprir os cuidados supostamente não oferecidos à criança, 

considerando o conjunto de necessidades desta, mas não consegue fazê-lo em sua 

integralidade. 

...o atendimento da Isabela, só pedagógico é muito pouco prá atender, ela tem o lado social, ela tem o lado 

clínico, ela tem o lado familiar, o lado afetivo, tem o lado emocional, tem uma série de fatores [...], então aí 

você precisa contar com uma rede de profissionais que atendam todas essas demandas, para que esse ser 

consiga se entender como gente que tá se desenvolvendo, além de se desenvolver no aspecto físico e deixar o 

intelectual de lado, desenvolve no aspecto pedagógico e deixa o sócio-afetivo no outro lado e, no caso dela, 

ainda eu creio que existem várias lacunas que não foram atendidos (E4). 

Abaixo são elencadas as falas dos profissionais acerca de pontos que são 
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essenciais para que o trabalho da rede seja efetivo: 

E a rede também tem que ter apoio, apoio, apoio da administração, apoio da gestão, sabe? Tem muitas vezes as 

pessoas elas não têm a visão de como fazer isso acontecer, de como fazer com que a rede funcione (P5). 

 

...a gente vai ter que ter o, o amparo muito grande de outros profissionais prá que a gente não, não consiga 

carregar tão forte isso dentro de nós, essa frustração né, porque a gente tem que pensar que temos outras 

famílias que a gente vai poder alcançar, tem outras famílias que nós vamos poder ser um, uma parte ali que 

conseguiu o sucesso né? (E6). 

 

Uma das falas acima aponta para o apoio da gestão do serviço e da administração 

do município como algo necessário para que a rede realmente exista e tenha força. Outro 

ponto colocado é a questão do amparo dos pares, uma vez que as intervenções nas famílias 

nem sempre irão ser bem-sucedidas e esse amparo dos colegas pode evitar que as frustrações 

levem ao descrédito do trabalho pelo próprio profissional. 

 

4.2.9. Posições discordantes na rede quanto à melhor forma de proteger a criança; 

dificuldades de formação de consenso 

 
Dentro da rede de proteção existem diversos serviços e profissionais de formações 

distintas e com pensamentos diferentes, diversidade que pode ser tanto positiva quanto 

geradora de atritos e desentendimentos. Quando falamos em acolhimento, os profissionais da 

rede tendem a ter posicionamentos discordantes. 

Quando aconteceu o acolhimento das crianças a gente ficou muito surpresa, dentro do serviço assim, porque 

prá gente não havia motivo nenhum que justificasse o acolhimento das crianças, não havia nada que, que 

indicasse assim, uma situação de violência, uma situação de negligência, uma situação de risco que precisasse 

ter uma medida, tão, tão grave, né, assim, uma, uma, uma atitude tão... extrema né, de você ter que fazer aquela 

retirada das crianças e levar prá um serviço de acolhimento (P1). 

Problematizam, também, as diferentes formas de pensar dentro da rede de 

proteção. Enquanto uma das falas abaixo aponta que existem vários pensamentos sem 

consenso, a outra fala aponta essa diversidade de pensamento, mas também para a 

necessidade de buscar um termo comum. 

...eu acho que são várias cabeças, eu acho que são vários pensamentos, quanto ao que espera a proteção, então 

isso é muito subjetivo, o que é proteção, que ao meu entendimento e o que é proteção ao entendimento de outros 

profissionais da rede, né? Acho eu que todos tentam, porém, pode ser que nem todos consigam efetivar ou nem 

todos é... vão ter é... uma opinião comum sobre o que realmente é a rede de proteção, o que, o que é essa rede 

de cuidado, justamente porque cada um vai ter a sua forma de pensar (E6). 

 

Nós somos diferentes uns dos outros, cada um pensa, você pensa, mas nós temos que deixar as nossas vaidades 

de lado, prá tentar o bem comum, se a gente não pensar dessa forma fica difícil de se trabalhar (P5). 

Os modelos de cuidado adotados pelos serviços parecem distintos. Segue a fala de 
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um profissional que alega que a família deve ser acompanhada de perto, mas de maneira a 

tutelar essa família. 

...eu acho que o caso de dona Ana era visita constantes, e de surpresa. Não pode agendar não, tem que ser de 

surpresa, prá ver se não voltou, voltaram a acontecer coisas que estava ocorrendo né, se ela não tá deixando 

muito livre, fora de horário, porque o bairro está perigoso, então ela precisa observar, e ela tem na própria 

família já casos envolvendo é, drogas né? (P3). 

Esse modo de pensar não é apenas desse profissional, mas o de muitos da rede, 

que não acreditam no cuidado que a família despende para os seus. As famílias que passam 

pelo acolhimento são bastante visadas pela rede após o retorno para casa, muitas vezes são 

vistas com um olhar descrente nessa volta e esse pensamento no qual os serviços devem criar 

situações de surpresa é bastante comum nesses casos, uma vez que há uma pluralidade de 

modos de cuidado operando. 

 

4.2.10. Ausência de ações efetivas e de articulação das ações 

 

As ações dos atores da rede são bastante questionadas por alguns entrevistados, 

como já fora discutido anteriormente, assim como a articulação que deveria existir entre os 

atores da rede é muito frágil e, por vezes, inexistente. 

...às vezes eu vejo situações que vem, sabe assim, passando de pai prá filho, pai prá filho, aconteceu lá e de 

repente você vê fazer o repeteco aqui, a mesma situação. Eu que tô há 33 anos eu vejo isso: De novo essa 

história?! E aonde foi que nós erramos ou deixamos de agir? Aonde as nossas ações não se concretizaram prá 

chegar até um abrigamento, é... uma é, é, uma destituição de poder familiar? Onde? Onde nós não priorizamos 

numa escala de prioridade, quem deve ser atendido primeiro? Se aquela família mereceu passar por visitas 

semanalmente, quinzenalmente, não importa, cada profissional vai ter que ver, são tantos casos, mas não são 

tantos os que estão lá (aponta na direção do abrigo), são cinco, seis famílias (P5). 

O ideal seria que a rede de proteção funcionasse a fim de que não se precisasse 

recorrer à última alternativa que é o acolhimento. No município estudado existe apenas um 

abrigo, que acolhe até 20 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, e a demanda do município 

para acolhimento é gritante, uma vez que o abrigo quase sempre está com a casa lotada e 

muitas vezes até ultrapassa esse número máximo. Isso leva a perguntar: o que acontece nesse 

município que a alta complexidade está sempre beirando ou ultrapassando o número de 

atendimentos? 

E como já apontado nesse estudo, há um ciclo das famílias que passam pelo 

acolhimento, ou são os pais que já foram acolhidos, ou são parentes próximos como primos, 

ou seja, a violação de direitos permeia sempre os mesmos núcleos familiares e o trabalho da 
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rede não parece ter sido efetivo para mudar esse cenário. A prioridade de atendimento que 

deveria existir dentro dos casos do acolhimento institucional é bem delicada; nós enxergamos 

que ela existe sim, mas é sempre algo muito mais relacionado às burocracias e ao 

cumprimento dos protocolos do que relacionado ao cuidado em si. 

Os serviços que compõem a rede acabam trabalhando sozinhos, não formando 

rede, mas operando como serviços independentes que estão no mesmo município.  

“Eu acho que a rede, o que falta, é o entrelace de todos os profissionais, não pode ser segmentada: saúde, 

assistência social, educação, é...abrigo né, institucional, independente de qualquer situação, se é uma rede, 

nunca uma rede ela vai estar separada. O fio está entrelaçado: a esquerda sabe o que a direita fez e a direita 

sabe o que a esquerda fez, e no nosso caso eu acho muito assim (faz gesto de dedos distantes) (P5). 

 Fechando a análise sobre a rede de proteção, seu funcionamento e articulação, ressalto 

a fala de um profissional, que acredito ser um ponto importante sobre a rede e as burocracias 

que permeiam seu funcionamento: o fato de cada profissional cuidar do seu serviço, sem 

ultrapassar os limites que estão em seus protocolos de atendimento: 

“Ah gente, nós não podemos, o serviço não pode fazer isso”, mas por que que o serviço não pode fazer isso? 

Não é uma rede de proteção, é contra a lei? É alguma coisa que está, ins, institucionalizada, tá escrito aqui que 

a gente não pode fazer? Não, então pera aqui, não pode então vamo, vamo levar isso daqui lá pro ministério 

público, conversar com o promotor da Vara da Infância e da Juventude: “ó doutor a situação é essa, essa e 

essa, a gente vai passar por cima por escrito e amanhã eu”, amanhã é quinta, sexta-feira normalmente vem 

umas buchas e eu ligo direto no ministério, né? Toda sexta-feira, é difícil sexta-feira que não tem, aí Tiago e 

Tales, “Luiza, mande por e-mail aqui” “então ó, mas eu posso fazer assim?” “mande por e-mail que nós já 

vamos responder”. Então se não é ilegal e não é imoral, prá mim é preguiça! (P5). 

Estamos lidando com vidas, com futuros, com fomes, com desejos, lidamos com 

coisas mais delicadas e mais importantes que protocolos, lidamos com seres humanos e deixar 

de agir porque simplesmente algo foge de nossa alçada me inquieta. Pergunto-me qual será o 

motivo disso ocorrer? Seria por insensibilidade? Ou uma defesa das frustrações, levando à 

perda da esperança no trabalho, que deixa de fazer sentido para o profissional?  

 

4.2.11. Políticas de cuidado identificadas que orientam as ações da rede 

 

Durante as entrevistas com os profissionais e analisando suas falas 

posteriormente, procurei identificar as políticas de cuidado que permeiam as ações da rede de 

proteção. Entre os profissionais notei que uma das políticas de cuidado que aparece é a de não 

conivência com situações de violência e a forma com que se concretiza essa orientação ética é 

por meio da denúncia. A questão da denúncia é bastante presente na dinâmica de 
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funcionamento dos serviços, existindo as denúncias sobre os próprios serviços - sobre aqueles 

que não fazem o que deveriam fazer -, as denúncias que ocorrem dos serviços sobre as 

famílias acompanhadas, e as denúncias da comunidade sobre as famílias. 

Sinceramente eu acho que não, porque, nós já tínhamos feito uma denúncia da prima, foi feito um relatório, eu 

não sei aonde foi parar esse relatório, esse relatório não chegou aonde era prá chegar, ficou parado e a mesma 

pessoa que abusava dessa criança foi o que abusou de Rafaela, então quer dizer que se tivesse sido tomado 

todos devidos cuidados no começo, teria acontecido com Rafaela? Não teria acontecido. E pode estar 

acontecendo outras coisas que a gente não consegue descobrir, porque eu não posso fazer uma denúncia se eu 

não tiver uma pontinha de certeza, não é verdade? Então é difícil (P3). 

...tem coisas que a gente tem um pouco de receio e os pais também, porque aqui é muito envolvimento de 

drogas, então a comunidade tem medo realmente, da denúncia, mas a gente precisa efetivar isso aí. Porque se a 

gente não descobre aqui, a comunidade não denuncia, quem vai cuidar dessa criança? Só quando acontecer o 

pior, que vão descobrir, sendo que a gente tem outras maneiras de prevenir, né? (P3). 

...a gente recebeu uma denúncia certa vez, de que ela tinha sido agredida fisicamente, e nós fomos na casa, 

encaminhamos para a rede de proteção (E2). 

 

A denúncia é sempre sobre o outro. Quando se denuncia algo que está 

acontecendo espera-se que quem recebeu a denúncia resolva a situação, de modo que a 

responsabilidade que se tinha inicialmente passa para o outro serviço, e, quem denuncia, sente 

como se tivesse feito a sua parte.  

Quando pensamos na denúncia e o fato de convocarmos outra instância para 

arbitrar, alguém que tenha mais poder, há invocação da lei, mas no município em questão a 

denúncia é algo que circula entre os serviços, parecendo não haver uma instância superior que 

possa vir a resolver os casos. Podemos pensar que o Poder Judiciário seria essa instância 

superior, mas no caso desse município temos uma peculiaridade nesse poder, uma vez que há 

uma grande rotatividade de seus funcionários, principalmente de juízes, o que lentifica a 

resolutividade dos casos. 

Por outro lado, a demanda feita à comunidade para que denuncie parece associar-

se ao medo dos profissionais de julgar uma situação de maneira errada e recair sobre eles a 

responsabilidade desse julgamento. Neste caso, a denúncia é percebida pelo profissional como 

um meio de dividir a sua responsabilidade pela intervenção com quem denunciou. 

Outra política de cuidado identificada durante a pesquisa foi a de que o 

profissional investir e implicar-se no acompanhamento favorece a posição de sujeito da 

família. Esse acompanhamento é o realizado junto às famílias, não apenas as visitas 

domiciliares que são solicitadas pelo poder judiciário, como cumprimento de uma ordem, mas 

sim um acompanhamento mais próximo, singular, da família com uma escuta atenta e afetiva.  

...eu acho que ela tem, tinha muito eu como referência porque eu sempre cobrava ela realmente, falava “dona 

Rosa a senhora não foi”, porque eu ficava assim “segunda feira a dona Rosa tem consulta, vou ficar aqui e ver 
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se ela veio”, chegava lá ela não ia, no outro dia eu já tava lá na casa dela, falando “dona Rosa a senhora não 

foi ontem né?” (E7). 

...prá mim assim, foi um é... eu acho que foi um, um desafio é... quando você pensa assim, em tudo que a fa... em 

tudo que poderia ser trabalhado para a família né, e todo potencial que poderia ser, é... que poderia ser 

provocado na família né, e que de repente o, o próprio serviço ele não tem todo esse recurso né, prá, prá 

viabilizar de fato né, assim, esse, esse acompanhamento é... e promover de fato assim uma mudança, né, na, na 

vida da família (P1). 

Além desse acompanhamento singularizado, na fala de alguns profissionais a 

tutela da família aparece também como uma política de cuidado. O acompanhamento de 

surpresa e constante seria uma ação desta política, justificada pelo fato que algumas famílias, 

segundo a fala abaixo, necessitariam desse tipo acompanhamento dos serviços. 

...eu acho que o caso de dona Ana era visita constantes, e de surpresa. Não pode agendar não, 

tem que ser de surpresa, prá ver se não voltou, voltaram a acontecer coisas que estava ocorrendo né, se ela não 

ta deixando muito livre, fora de horário, porque o bairro está perigoso, então ela precisa observar, e ela tem na 

própria família já casos envolvendo é, drogas né (P3). 

Trata-se, na fala acima, da tentativa de evitação de um problema, mesmo que ao 

preço da desautorização do suposto beneficiário. 

 

4.3. Análise das entrevistas das familiares 

 

A análise das entrevistas com as familiares produziu seis temas: 1. A 

responsabilidade como uma forma de cuidado; 2. A importância da presença, 

responsabilização e suporte financeiro dos pais; 3. O abrigo como produtor e evitador de 

sofrimento para os familiares e para as crianças; 4. O acolhimento como violência; 5. A rede 

como autoridade, cuidador e provedor complementar à família; 6. As políticas de cuidado que 

os familiares identificam nas ações da rede. A seguir apresentaremos cada uma. 

 

4.3.1. A responsabilidade como uma forma de cuidado 

Sobre a concepção de cuidado, a responsabilidade foi a principal característica 

elencada. O fato de estar perto, dar orientação, cuidar da alimentação e da vestimenta é 

percebido como ser responsável e como uma forma de cuidado.  

Eu cuido deles, eu mando lá, eu arrumo, bom, eu sou responsável. Vou falar a verdade procê, eu sou 

responsável. Acontece lá na escola eu explico prá eles como se deve de agir, como se deve, como... né, deve 

respeitar, ou prá quem deve pra falar, não é prá qualquer um que cê vai falando (F2.) 

E eu fico pensando, prá ter uma criança é uma responsabilidade né, bem grande, você tem que ter uma 
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responsabilidade, se você não tiver uma responsabilidade não pega (F2). 

O fato da responsabilidade ser uma forma de cuidado torna implícito que quando 

não é observado o cuidado que se espera daquele que deveria dispor a proteção da criança, se 

conclui, então, que a pessoa não tem mais responsabilidade e assim não pode mais cuidar da 

criança. 

A verdade, a verdade, a verdade acho que porque o conselho levou, acho que a Rafaela tinha, aí... o rapazinho 

aí tinha, tentativa de estrupo né, (respirou fundo) e eles achavam, eles acharam acho que eu não tinha mais 

responsabilidade (F2). 

A questão do abuso sexual, fato que permeia os dois casos que estamos 

estudando, é considerado como falta de responsabilidade do cuidador. A partir do momento 

em que a criança fica vulnerável às violências e supõe-se que há falta de responsabilidade 

daquela pessoa para com a criança, é aberta a possibilidade de acolhimento.  

No caso 2, a familiar relata que acredita que os netos foram retirados do lar não 

porque precisava fazer a cirurgia e sim por ter ocorrido o abuso sexual; assim a 

responsabilidade da avó sobre as crianças teria sido questionada e o cuidado considerado 

inadequado. 

 

4.3.2. A importância da presença, responsabilização e suporte financeiro dos pais 

Durante as entrevistas percebemos que a estrutura familiar é muito distinta 

daquela que é tomada por ideal: pai, mãe e filhos. O cuidado perpassa diversos atores da 

família, mas notamos que a responsabilidade dos pais ainda é reclamada como a principal. 

Conversei com ela (CT), digo “aconteceu isso e isso e eu não quero deixar a menina em casa, eu queria deixar 

lá com a tia né, porque eu vou operar, ou alguém faça alguma coisa, me ajude, prá que o pai, a mãe, apareça e 

me ajude a pagar uma pessoa responsável, né, prá que olhe as crianças pra mim, enquanto eu faço tratamento 

lá” (F2). 

Que assim, eu fui pedi uma ajuda prá que a mãe e o pai pudesse me ajudar né, prá que eu fosse operar e alguém 

tivesse uma responsabilidade, prá olhá pra mim, era só prá olha, não precisava de mais nada né? (F2). 

Pai e mãe são referências enquanto os que deveriam ser responsáveis pelo cuidado 

dos filhos, tanto financeiro como afetivo. Mesmo que eles sejam distantes e pouco 

participativos, sua responsabilidade enquanto pais não se descola de suas figuras. 

...tenho que fazer alguma coisa prá mim não ter que depender de, de marido, que eu dependo dele e escuto até 

umas hora, que meus filho fica em casa e eu fico só escutando, é fogo sabe, eu escuto! (F1). 

A fala acima, da familiar do caso 1, relata a responsabilidade da mãe sobre seus 
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filhos mesmo depois de crescidos. No caso dessa família, dona Rosa teve suas filhas com um 

companheiro e atualmente está com outro; o atual companheiro reclama da presença diária 

das filhas de dona Rosa, e a sua dependência financeira do marido faz com que ela se sinta 

mal em relação às visitas constantes de suas filhas, uma vez que suas filhas parecem ainda 

depender financeiramente da mãe usufruindo daquilo que o companheiro provê dentro da casa 

de dona Rosa como, por exemplo, o alimento. 

Os pais também são vistos como aqueles que não podem abandonar seus filhos, 

que deveriam ser responsáveis por eles e, quando isso não acontece, há julgamentos. 

...minha filha trouxe eles de a pé lá do sítio, prá lá do pedágio, naquele... acho que segundo retorno, ela trouxe 

de lá as crianças a pé, com as sacola e tudo nas costas até o Conselho e deixou no Conselho. Que eu o Conselho 

fez? Pegou as levou prô abrigo né? (F2). 

A fala acima relata a história da família do caso 2. As crianças foram levadas da 

casa de dona Ana para a casa da mãe na sexta-feira, e na segunda seguinte a mãe levou as 

crianças ao Conselho Tutelar, entregando-as para que fossem acolhidas, se eximindo de sua 

responsabilidade. A realidade do abandono dos pais é nítida no caso 2: o pai não aparece para 

visitar os filhos e a mãe raramente os visita. A avó destaca esta atitude dos pais para com os 

filhos: 

Daí o pai não aparece, não apareceu, não aparece. A mãe até que vem né, lá de vez em quando (F2). 

Essas lacunas de cuidado dos pais são cobertas então por outras pessoas, nos dois 

casos, pelas avós maternas: 

...daí ela morou com a mãe, daí ela foi comigo, quando ela foi comigo, ela, ela tinha sete anos né, ficou um 

pouco comigo (F1). 

Ela foi embora e deixou, né, não ligou mais prás crianças, deixou as crianças, e eu fiquei com eles como tô até 

hoje (F2). 

A figura da avó materna aparece nos dois casos enquanto responsável e cuidadora 

no momento em que as mães precisaram ou optaram por deixar seus filhos sob os cuidados de 

outra pessoa da família. 

 

4.3.3. O abrigo como produtor e evitador de sofrimento para os familiares e para as 

crianças 

 

A questão do acolhimento das crianças, quando citada pelos familiares 
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entrevistados, é bastante delicada. Uma delas vê o acolhimento enquanto uma produção de 

sofrimento para si, pois a distância daqueles que ama lhe é extremamente dolorosa, por mais 

que se saiba que eles estão sendo bem cuidados: 

Eu falava prá eles: “eu vou entrar em depressão”, eu sempre falava prá eles, eles falavam: “deixa de ser boba, 

as crianças estão bem”, digo “eles estão bem, mas não tão comigo” (F2). 

O sofrimento que a família passa durante o acolhimento é notório; ele é um 

período traumático tanto para a criança que foi retirada do lar como para os familiares que não 

terão, por um período ou definitivamente, a companhia daqueles de quem cuidavam. A rotina 

de ambas as partes muda por completo; alguns se adaptam à nova configuração da família, 

outros não. No caso 2 não houve adaptação a essa distância: as visitas da avó para as crianças 

eram constantes e o vínculo que existe entre eles manteve-se; em nenhum momento a família 

se adaptou à realidade do acolhimento, e eles ansiavam por estar novamente juntos. 

Já em relação à fala da outra familiar entrevistada, temos um ponto de vista que 

também é muito delicado; ela toma o acolhimento enquanto evitador de sofrimento para a 

criança: 

...eu também não posso pegar a menina prá sofre né, tenho que fazer alguma coisa prá mim não ter que 

depender de, de marido (F1). 

A familiar do caso 1 alega que a permanência da neta na instituição pode vir a ser 

menos dolorosa para a criança do que continuar sob as condições que tinha quando morava 

com ela. A questão da dependência financeira e da habitação são pontos que a avó acredita 

deverem mudar para que a neta volte a morar com ela. Enquanto isso não acontece, a avó 

acredita que no abrigo a neta sofre menos e está sendo melhor cuidada. 

 

4.3.4. O acolhimento como violência 

 

Durante a conversa, um dos pontos que levantei foi sobre como foi o momento do 

acolhimento. As familiares narraram como foi o dia em que aconteceu o acolhimento e pude 

perceber que, em ambos os casos, o momento do acolhimento vem a ser vivido como mais um 

momento de violência. A familiar do caso 2, ao falar sobre esse momento, alegou o quanto se 

sentiu invadida e impotente na situação: 

Daí eu falei [...] não tem como modificá as coisas?, ela falou “não, tamo com um papel do juiz, que o juiz 

mandou acolher suas crianças”, digo “mas o que que eu vou fazer né? Digo porque não tenho condições de 
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falar com o advogado, não, não tenho, agora é fim de semana”. Sabe, me desesperei, porque... né! “Mas vou 

levar sim, viemos prá levar”, daí elas vieram escoltada da polícia, porque eu achei mal né, de que não tinha 

nenhum bandido, nenhum traficante, nossa família ficaram tudo bravo, que eles não podiam ter feito, tem que 

ter me avisado primeiro né? Entraram por tudo aí (F2). 

O momento do acolhimento é um acontecimento marcante tanto para a família 

quanto para os profissionais que o fazem. O Conselho Tutelar é o serviço responsável por 

executar o acolhimento, determinado por um mandato judicial. Muitas vezes eles vão 

acompanhados de policiais militares para zelarem por sua segurança, mas o que para eles vem 

a ser segurança, para os familiares pode ser tomado como uma ofensa, uma vez que a figura 

do policial remete à de repressão a criminosos.  

No caso de dona Ana, esta parece ter se sentido ofendida quanto à presença dos 

policiais no momento do acolhimento, e também alegou que deveria ser avisada com 

antecedência sobre a possibilidade do acolhimento. Algum tempo antes do acolhimento, cerca 

de duas semanas, Dona Ana foi solicitar ao Conselho alguém que a ajudasse a cuidar dos 

netos devido ao abuso sexual e à necessidade dela viajar com frequência para cuidar da saúde. 

Ela parece ter ficado ressentida com os profissionais desse serviço, pois dias depois dela ir 

pedir ajuda acolheram os netos dela. 

No caso 1 o acolhimento se deu por conta da denúncia de violência física que uma 

vizinha, que tinha problemas de relacionamento com a mãe de Isabela, fez. 

Helena bateu, né, que ela não obedeceu. Helena manchou ela, conforme ela bateu com o chinelo manchou, né. 

Aí bateu nela e aí uma mulher que morava ali embaixo, ali, no, no primeiro andar, [...] foi ela pegou denunciou, 

denunciou Helena [...] Aí denunciou Helena que ela tinha raiva de Helena né, aí aproveitou e aí denunciou e na 

hora que eles (CT) vieram Helena tinha acabado de bater na menina, aí pegaram ela tudo manchada né? (F1).  

Segundo dona Rosa, a filha Helena bateu na neta devido à falta de obediência da 

menina. A família tem dificuldades em colocar limites para Isabela, e os relatos da avó são de 

que acabam agredindo a menina verbal e fisicamente. No dia do acolhimento Isabela havia 

apanhado da mãe e o Conselho Tutelar, após a denúncia, chegou à residência e fez o 

acolhimento em caráter de urgência. Segundo os conselheiros, as denúncias de violência física 

contra a menina eram diversas. Dona Rosa não soube ao certo falar sobre esse dia, pois a neta 

foi acolhida na casa de Helena, a mãe. 

 

4.3.5. A rede como autoridade, cuidador e provedor complementar à família 

 

Ao falar sobre os serviços que compõem a rede de proteção à criança e ao 
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adolescente do município com as familiares, pude notar relações que são estabelecidas entre 

usuários e serviços. A familiar do caso 2 tem uma postura de procurar os serviços, colocando-

os enquanto autoridade e cuidadores da família. 

Que assim, eu fui pedi uma ajuda (no Conselho Tutelar) prá que a mãe e o pai pudesse me ajudar né, prá que eu 

fosse operar e alguém tivesse uma responsabilidade, prá olhá pra mim, era só pra olhá, não precisava de mais 

nada né? (F2). 

Que esses dias eu fiquei sabendo que meu neto tava fugindo né, prá brincá, mas ele vai brincar mas vai lá longe, 

então daí nessa eu queria que eles (Conselho Tutelar) conversassem com ele, mas só pra aconselhar, não prá 

vir tirar, tirar não! (F2). 

Dona Ana tem como referência de autoridade o Conselho Tutelar e, sempre que 

precisa, recorre ao serviço para auxiliá-la no cuidado dos netos. A primeira fala refere-se a 

quando ela foi solicitar ajuda no serviço antes das crianças serem acolhidas, para que alguém 

a ajudasse a cuidar dos netos na época de sua cirurgia, fato que acabou sendo motivo do 

acolhimento das crianças. Após o desacolhimento ela continuou recorrendo ao serviço, como 

relata na segunda fala acima, tanto que ela ressalta que ela solicitou que conversassem e não 

retirassem os netos dela. Mesmo o serviço tendo acolhido seus netos após sua procura pelo 

serviço, ela continua acreditando que o serviço está ali para ajudá-la no cuidado, uma vez que 

não tem ajuda dos pais. 

Por outro lado, a família do caso 1 via de regra não procura os serviços e, quando 

o fez, relata que não conseguiu o que esperava. Na fala abaixo ela relata o relacionamento 

com o serviço da assistência social que fica perto da sua residência, o CRAS: 

Então eu devia de ter uma ajuda, eu cheguei a vim aqui pedir serviço prá mulher aqui, falei “gente não, não tô 

pedindo cesta, eu sei que ajudam todos fazendo né, mas pelo menos do jeito que eu tô” eu falei “me dá um 

serviço que eu trabalho” (F1). 

A demanda dessa família não era por alimento ou aluguel social apenas, mas sim 

por trabalho, demonstrando interesse pelo sustento da família de uma maneira que parecia 

considerar digna, mesmo não pensando em como cuidaria da neta caso trabalhasse. 

...ofereceram prá mim aluguel de seis meses, mas eu fico morando seis meses, você não acha aluguel de 200 

reais, é de 300 a 400 prá cima, água e luz pra pagar, o que que eu vou fazer prá comer, prá beber, tudo? E 

esses meses vence e o que que eu vou fazer? Vou ficar com a menina na rua? Dando daí, aí eu vou ficar a Deus 

dará, com ela, com meu menino não tem como. É uma coisa... a não ser que fosse, assim, que eu já falei tudo, a 

não ser que fosse assim: que me arrumasse um serviço prá mim trabalhar né, um serviço prá mim trabalhar, e 

esse serviço durasse prá mim, eu ficava trabalhando, aí sim (F1). 

A fala acima relata justamente a limitação dos auxílios que são oferecidos pela 

rede. A cesta básica que é oferecida às famílias tem um tempo determinado de distribuição, 

assim como o aluguel social, e quando cessam esses serviços a família não tem onde recorrer. 
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Eles me ajudaram muito pouco, foi a cesta básica, ainda, muito demorada, muito demorada, dá uma cesta 

básica, dá prá você morrer de fome se você não tiver o que, como você fazer né? Aí depois parou também, foi só 

isso, cheguei a vim aqui falar, tive muito pouco ajuda, muito pouco ajuda mesmo, sobre isso daí (F1). 

A família do Caso 1 é apenas um exemplo entre tantas famílias que passam por 

situações parecidas no nosso país; os auxílios que são oferecidos por vezes são demorados e 

por tempo limitado, mas a situação da família pode demorar a se estabilizar financeiramente, 

uma vez que a problemática do desemprego é gritante em nossa realidade. 

Outro fato conversado sobre os serviços da rede foram os procedimentos para os 

casos de abuso sexual. No caso 2 a familiar, no momento em que descobriu que a neta havia 

sido violada, procurou imediatamente a polícia; este serviço por sua vez só fez o 

encaminhamento da família para o hospital no dia seguinte. 

Eu não sabia que poderia ir direto lá no hospital, se eu soubesse que poderia ir direto no hospital tinha sido 

mais melhor. Daí deixaram prô outro dia pra levar prá IML ainda (F2). 

Os serviços que deveriam estar cientes dos procedimentos para esse tipo de 

violência acabaram não informando a família de maneira adequada e desamparando-a nesse 

momento tão delicado. Por outro lado, a família do caso 1 revela que o socorro após o abuso 

sexual foi articulado e completo: 

...peguemo, levemo prô hospital, já foi chamada a polícia tudo, no hospital né, foi chamada a polícia, foi 

passado ela no... pelo... aquele perito que faz lá em... em (município onde fica o IML) e dali já foi prá (hospital 

regional) foi feito uns exame constou que, que ele tinha mexido com ela mesmo, tinha estragado ela, né, e daí já 

teve ali tudo, acho que é psicólogo, tudo ali na hora, na, na sala ali né e depois foi dado coquetel prá ela (F1). 

A articulação e funcionamento da rede de proteção é essencial, principalmente 

quando pensamos nesses casos de abuso sexual e o cuidado que deve existir tanto no primeiro 

momento quanto na assistência à família depois do ocorrido. A familiar do caso 1 relata sua 

satisfação sobre esse primeiro atendimento, porém, segundo ela, o acompanhamento da 

família após essa violência não teria ocorrido. 

 

4.3.6. As políticas de cuidado que os familiares identificam nas ações da rede 

 

Durante as entrevistas com as familiares, a política de cuidado percebida foi a de 

que o profissional investir e implicar-se no acompanhamento favorece a posição de sujeito da 

família, semelhante à política de cuidado percebida pelos profissionais. Porém, ao que parece, 

as famílias têm diferente percepção de acompanhamento daquela que os profissionais têm. 
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Quando questionado às famílias sobre esse acompanhamento, as respostas que apareceram 

foram as seguintes:  

Ela tava no abrigo, mas foi pouca coisa, foi pouquinha coisa, acho que foi umas duas vezes só. E aqui embaixo 

também passava um pouco, dizer que tive acompanhamento direto, direto, direto, não (F1). 

Foi passado ali, só que depois dizer prá você que tive acompanhamento direto não teve. (F1) 

...nem as visitas que eu pedi não vieram (F2). 

Percebe-se que as famílias acham que o acompanhamento foi pouco e sem 

continuidade. A falta de continuidade parece fazer com que as famílias não conheçam os 

serviços, os profissionais, e não se sintam cuidadas pela rede de proteção. Algumas famílias 

necessitariam que esse acompanhamento seja domiciliar, uma vez que têm dificuldades de 

locomoção. 

...às vezes eu até não tinha condição de, de ir até lá, porque eu não guento ficar andando longe, aí eu falava 

“gente, vem me buscar pelo amor de Deus em casa”, às vezes veio me buscar, eu vou, às vezes, às vezes até eu 

não ia que não tinha condições porque, né, porque desse jeito toda inchada, fazer o quê? Até inclusive é, eu 

pegava uma cesta dela aqui (CRAS) prá ajudar lá em casa, depois parou tudo. Prá falar a verdade eu não tive 

não, bem difícil, aí depois que vocês entraram, vocês começaram a ir lá em casa (F1). 

Os familiares parecem se sentir cuidados quando há a visita domiciliar e também 

quando o profissional demonstra interesse pela família e sua história, ou seja, quando existe 

uma escuta atenta e afetiva. Muitas vezes essa escuta já é uma ajuda para a família, fazendo 

com que se sinta amparada e acompanhada pelo serviço. 

Então ela ajudava assim, porque ela, ela vinha, ela falava sobre é, ela sobre, assim, se tinha que passar no 

médico, como que tava a gente, ela sempre perguntava também, ela sempre perguntava como é que tava a 

Isabela. Ela perguntava. (F1). 

O que percebi, principalmente com a familiar do primeiro caso, foi que a única 

profissional que ela se lembrava do nome, do local de trabalho e da função era a profissional 

que ia na casa dela com frequência e que tinha interesse em saber da sua história e dos 

acontecimentos, conforme a fala acima. Assim, o acompanhamento para a família parece ser 

uma política de cuidado, se constante, assim como a escuta atenta e o interesse. 

 

4.4. Análise dos esquemas da rede 

 

Conforme descrito na metodologia, após realizada a entrevista semiestruturada com os 

participantes da pesquisa, solicitei que cada um produzisse um desenho que simbolizasse a 

rede de proteção à criança e ao adolescente do município que atuou junto aos casos estudados. 
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A gravação do áudio continuou enquanto os participantes confeccionavam suas redes, de 

modo que iremos analisar tanto os desenhos quanto os comentários que os participantes 

fizeram durante ou depois de terem feito o desenho. 

Das quatorze entrevistas temos treze desenhos, uma vez que dois técnicos de um 

serviço solicitaram realizar a entrevista e o desenho juntos. Dos treze desenhos, sete são 

referentes ao Caso 1, sobre uma criança que ainda está em situação de acolhimento 

institucional, e seis são referentes ao Caso 2, relativo a crianças que já foram desacolhidas e 

encontram-se junto de sua família novamente. Desses treze desenhos, dois são de familiares e 

onze referentes aos profissionais da rede de proteção. 

Listarei todos os serviços citados nas entrevistas dos profissionais enquanto 

pertencentes à rede de proteção à criança e ao adolescente: Social (3/11), CRAS (5/11), 

CREAS (6/11), Abrigo (8/11), Educação/Escola (8/11), Esporte (1/11), Saúde (7/11), 

Judiciário/Fórum (4/11), Família (4/11), Conselho Tutelar (10/11), Cultura (1/11), Polícia 

(1/11), Comunidade (1/11) e CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social (1/11). 

Dos desenhos dos profissionais, cinco fizeram a listagem dos serviços sem nenhuma 

ligação entre eles e seis fizeram esquemas com ligação entre os serviços. Um desses seis 

desenhos na qual apareceu a ligação, o entrevistado fez primeiro os serviços segmentados e 

somente fez a ligação entre os serviços depois, enfatizando como deveria ser a rede. Um outro 

esquema com ligação foi feito pelo sujeito que primeiramente alegou que somente o serviço 

no qual atua havia trabalhado com a família estudada, não existindo rede; então fez um 

desenho de um ideal de rede e não aquela que trabalhou efetivamente com a família estudada. 

Em praticamente todos os desenhos dos profissionais, o serviço que mais apareceu 

(10/11) foi o Conselho Tutelar, seguido por Educação e Abrigo (8/11). A família, enquanto 

cuidadora e pertencente à rede de proteção à criança e ao adolescente, aparece em apenas um 

esquema; em outros três esquemas a família aprece como usuário a ser cuidado, ou seja, 

apenas quem sofre a intervenção da rede, totalizando apenas quatro citações da família em 

onze desenhos da rede. A figura da criança enquanto alvo das ações foi citada em apenas dois 

esquemas. 

Em todos os esquemas os profissionais citam seu local de trabalho enquanto 

pertencente à rede de proteção; apenas um profissional não cita diretamente o nome do seu 

local de trabalho, uma vez que faz a listagem das ações dos serviços que a criança foi alvo, 
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mas coloca diversas funções exercidas dentro do seu local de trabalho. 

Os serviços que apareceram apenas uma vez foram: Cultura, Esporte, Polícia e CMAS. 

Em um dos desenhos aparece a Comunidade enquanto pertencente à rede de proteção à 

criança e ao adolescente. 

Analisando os serviços que selecionei enquanto pertencentes à rede de proteção à 

criança e ao adolescente, do município em questão, que foram: CRAS, CREAS, Abrigo, 

Educação, Saúde e Conselho Tutelar, podemos notar que esses serviços aparecem em pelo 

menos metade dos esquemas desenhados pelos profissionais, com exceção do CRAS, que foi 

citado em cinco dos onze esquemas. 

Analisando os desenhos dos profissionais e suas falas durante a confecção dos 

esquemas, pude perceber que existem diversas visões da rede: existem profissionais que não 

sabem explicar o que é a rede de proteção, não sabem enumerar os serviços que as compõem 

e o que compete a cada serviço; outros acreditam que a rede inexista no município estudado, 

alegam que só existe a fala sobre a rede; e há aqueles que acreditam na rede, na sua existência 

e articulação dentro do município. 

Nas entrevistas alguns profissionais tiveram bastante dificuldade em escrever 

quais serviços compunham a rede de proteção à criança e ao adolescente; alguns pediam ajuda 

de maneira que eu fosse confirmando o que escreviam. A fala abaixo é de um desses 

entrevistados, quando solicitei para fazer o desenho: 

Difícil, porque eu não tive muito acesso a essa parte, não. Nós não tivemos, infelizmente (P3). 

Ao que parece, nem sempre as pessoas que fazem parte do serviço têm acesso à 

informação de como é formada a rede de proteção, principalmente se esses profissionais não 

participam das reuniões que existem. Esse fato só reforça a ideia do trabalho individualizado e 

da falta de comunicação entre os serviços e também entre os próprios colegas de trabalho 

dentro do serviço. 

Alguns entrevistados apontaram que o município tem uma boa estrutura em 

relação aos serviços oferecidos para a comunidade e que na teoria a rede existe e há 

possibilidade de enxergá-la, mas quando o trabalho em rede é necessário, essa articulação 

entre os serviços não ocorre e cada um faz a sua parte sem nenhuma articulação com os 

demais. 
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...na teoria é fácil você enxergar essa rede, só que na prática você ver o outro trabalhando, porque infelizmente, 

é, os departamentos, eles meio que são desunidos aqui (E7). 

A dificuldade em enxergar o trabalho efetivo dos serviços é notória segundo 

alguns entrevistados; as duas falas abaixo os entrevistados apontam que existiam os serviços, 

mas pouco ou nenhum trabalho efetivo aconteceu para o cuidado das famílias: 

Na realidade é, esses, é, órgãos, ou seja, essas instituições, é, viviam ao redor da Isabela, vamos dizer assim né, 

mas o que de efetivo foi feito pela Isabela eu só posso te falar da escola, e o abrigo também né? (E4). 

...eu acho que eles não fizeram, porque se eles tivessem feito eu teria esse conhecimento, eu acho que eles não 

fizeram (E7). 

Outro ponto de vista colocado pelos profissionais foi de que a rede só passou a 

existir quando houve o acolhimento institucional, ou seja, precisou acontecer algo extremo 

dentro do núcleo familiar para que este fosse olhado pela rede.  

...senti que o acolhimento acabou fazendo uma articulação, que, é... quando foi prá média complexidade não 

aconteceu (E1). 

...aí foi acolhido as crianças, aí sim, a rede se mexeu, quando teve o acolhimento entendeu, aí a rede se mexeu e 

foi no abrigo que foi feito (P4). 

No SUAS (Sistema Único de Assistência Social), existe a Proteção Social Básica 

(CRAS, por exemplo) e Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS, por 

exemplo) e de Alta Complexidade (Abrigo Institucional, por exemplo). Tomando as falas 

acima podemos pensar também que, quando ocorre o acolhimento institucional, os serviços 

passam, necessariamente, a responder judicialmente sobre o trabalho que realizam com a 

família, e então os ofícios devem ser respondidos e os relatórios de acompanhamento 

anexados ao processo que foi aberto sobre a situação de violação de direitos, no sistema 

judiciário. A partir do momento que acontece o acolhimento institucional e a rede passa a se 

reunir para discutir os casos, as discordâncias de pensamento entre os profissionais 

envolvidos no caso surgem. 

...teve uma diferença muito grande, né assim, por exemplo: é... quem atua prá garantir o direito das famílias, 

das crianças retornarem prá família e quem atua prá dizer que a família não tem condição nenhuma né, de 

receber essas crianças (P1). 

 

A fala acima remete a essa polarização de posições que é possível encontrar na 

rede de proteção: existem profissionais que defendem o ideal de família e existem aqueles que 

relativizam o cuidado a partir das histórias das famílias. 

Além da dificuldade citada acima existe a falta de comunicação, que é outro ponto 

importante a ser ressaltado. Uma vez que cada serviço trabalha cumprindo seus deveres e não 
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se comunica com os demais, ele acaba achando que ninguém mais trabalhou naquele caso e 

assim acontecem julgamentos sobre o trabalho do outro. 

...prá mim, no meu ver né, deveria ter feito mais, não sei o que, mas eu acho que só foi nós, prá mim, no caso eu 

né? (E7). 

...quem conseguiu atuar mais foram os serviços, na verdade foram os serviços mais da assistência social, sabe, 

com relação a esse caso (P1). 

...era prá tá sendo acompanhada, só que a gente não sabe porque não temos relatório do, de como a família 

está, entendeu? (P4). 

A percepção do profissional é de que o serviço que mais atuou foi aquele ao qual 

ele pertence, demonstrando ou um desconhecimento da atuação dos demais serviços ou uma 

ação solitária na rede. Um profissional, quando foi desenhar a rede, afirmou que somente o 

serviço no qual trabalhava é que realizava intervenção com uma das famílias estudadas. 

Por outro lado, alguns profissionais apontaram que hoje existe a rede de proteção 

e que são notórias as mudanças que aconteceram depois da formação dela. 

 

...antigamente não tinha essa rede aqui, então a gente não dá prá falar que também é tudo falho, porque depois 

que formou-se a rede, realmente muitas coisas mudaram (P3). 

 

Hoje, segundo um dos entrevistados, a rede funciona e ela trabalha com troca de 

informações entre os serviços. 

É que, na verdade, eu acho que tinha que ser em círculo, eu acho que tudo vai ter que, meio que assim (faz setas 

com dupla entrada), porque senão ela vai fica como se fosse nós assim, e a gente não tivesse com eles né? 

[...]aqui não tem ordem, não seguindo ordem porque aqui tá mais distante né, eu acho que todos esses pontos 

aqui, eu acho que existe isso aqui assim aqui, a todo o tempo todo (aponta para as setas entre os serviços) (E5). 

Enquanto desenha, o profissional acima foi realizando conexões, tanto dos 

serviços para com os familiares, quanto entre os próprios serviços, contradizendo o discurso 

de alguns profissionais sobre a falta de comunicação que existe na rede. Podemos então 

questionar: por que alguns profissionais enxergam a rede e suas conexões e outros não? 

Outro ponto colocado por um entrevistado é a questão dos protocolos de 

atendimento e a necessidade de tudo ser burocrático. 

...primeiro vai prô papel, aí você faz ação (P4). 

Essa burocratização também pode vir a ser apenas um cumprimento de protocolos 

e a falta de devolutivas faz com que esses relatórios não tenham sentido para aquele que os 

confecciona:  
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Não é fácil, porque assim, eu não tenho muitos acessos [...] nem tudo é passado prá gente. Tem muitas coisas 

que nós não sabemos, simplesmente vem ali faça um relatório não sei o quê, mas não têm devolutivas, eu acho 

que assim, falta devolutivas (P3). 

A troca de informações via relatório têm uma importância muito grande, 

principalmente quando falamos sobre acolhimento institucional, uma vez que o Juiz tomará 

suas decisões pautadas nos relatórios dos serviços que acompanharam as famílias, por isso há 

uma necessidade de que os serviços troquem informações e conversem entre si, uma vez que 

os registros servirão para decidir futuros. 

Alguns profissionais expressaram seus ideais de rede durante a confecção dos 

desenhos, afirmando que a rede só existirá quando todos os serviços trabalharem juntos, e 

falarem a mesma língua para o bem da criança.  

...o que eu pensei foi numa rede mesmo, assim que, desde que eu entrei aqui se falou muito nessa rede e assim a 

saúde né, trabalhar com o social, educação, conselho, esporte e cultura, que nem, seria uma das coisas que eu 

iria gostar muito de ver trabalhando juntos (E7). 

No meu ver são esses, que são todos importantes, e prá que tudo dê certo, todos têm que falar a mesma língua, e 

eu acho que não tá falando, em algum lugar tá tendo uma falha aí. [...] Mas, em algum lugar tá tendo uma 

falha, e a gente precisa descobrir, porque se, eu falo uma coisa, abrigo fala de outro, Conselho Tutelar age de 

outro jeito, não dá certo, não dá certo. Eu acho que aqui tem que ter uma união, um elo, prô bem da criança, 

prá todos (P3). 

 Quando o profissional acima alega que os profissionais devem falar a mesma língua o 

que estaria considerando? Seria que os profissionais pensassem igual ou que pudessem 

considerar as diferenças entre eles para equilibrar umas às outras? De fato, considerando-se o 

conjunto dos desenhos, nota-se que não há um consenso nem em relação aos serviços que 

fazem parte, nem sobre o funcionamento e articulação da rede.  

Quanto aos desenhos dos familiares, o familiar pertencente ao Caso 1 lembra-se de 

mais serviços (5) do que o familiar do Caso 2 (3); nota-se também que a figura do Conselho 

Tutelar aparece durante a conversa, porém não aparece no desenho de nenhuma das duas 

familiares. 

Em relação aos familiares entrevistados, a instrução foi que desenhassem os serviços 

que acompanharam a família; para isso, sugeri que utilizassem algum símbolo, bola referente 

aos serviços, e traços, caso elas quisessem fazer alguma ligação entre os serviços. Para os dois 

casos quem escreveu o nome dos serviços fui eu, mediante solicitação das participantes. 

Nenhuma das duas entrevistadas fez interligação entre os serviços; utilizaram apenas o canto 

da folha e os serviços que apareceram em seus esquemas da rede foram, para F1: Abrigo, 

CREAS, CRAS, Educação e Saúde; e para F2: Polícia Militar, Abrigo e CRAS. Os serviços 
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Abrigo e CRAS apareceram nos dois desenhos das duas familiares. 

Quando questionei as familiares sobre esses serviços que as acompanharam durante o 

acolhimento, percebi que tiveram dificuldade para se lembrar. F1 não se recordava dos nomes 

dos serviços nem as profissões das pessoas que a acompanharam, de modo que sugeri que ela 

fosse descrevendo as pessoas e onde estavam localizados os serviços para que eu pudesse 

ajudar a identificar o serviço a que ela se referia. Já a familiar do caso 2 disse que foram 

apenas os três serviços que a acompanharam; apesar de citar Conselho Tutelar e CREAS 

durante a entrevista, não os coloca em seu desenho. Quando F2 foi questionada sobre quais os 

serviços que a acompanharam após o desacolhimento de seus netos, a fala dela foi a seguinte:  

...depois não... mais ninguém (F2). 

Podemos entender que essa familiar não se sentiu acompanhada, mesmo que alguns 

profissionais tenham afirmado ter havido acompanhamento após o retorno das crianças para a 

avó, fato preocupante, uma vez que a família deve ser acompanhada por, pelo menos, seis 

meses após o desacolhimento institucional pela rede de proteção à criança e ao adolescente, a 

fim de fortalecer essa família. 

Quanto à interação dos familiares com os serviços da rede, notamos que as duas 

famílias estudadas estabelecem relações diferentes com os serviços: enquanto uma familiar 

normalmente os procura para solicitar ajuda, a outra precisa ser procurada para acessar esses 

serviços, conforme as abaixo: 

...não se sei veio uma vez ou duas vez, depois não vieram mais. Daí eu não fui, andando eu não vou mesmo lá 

(F1). 

...porque fui no CRAS toda vida (F2). 

Durante a entrevista de F2 notamos que ela usa os serviços como forma de apoio e 

suporte para as problemáticas que passa dentro de casa, enquanto F1 pouco relata sobre os 

serviços, inclusive a não lembrança dos profissionais e serviços que já a atenderam é um sinal 

de que não há um vínculo dessa familiar com os serviços da rede. Notamos apenas um vínculo 

de F1 com uma profissional que frequentemente visitava sua residência, pois dessa 

profissional ela lembrava o nome, o serviço e a profissão.  

A relação entre profissional e usuário aparece para este último quando há um vínculo 

entre eles. A percepção dessas familiares em relação aos serviços enquanto cuidadores 

acontece quando é percebida por elas uma preocupação dos profissionais com relação à 



69 
 

 

família, quando esses profissionais demonstram interesse pelas pessoas que atendem. 

...os policial que pararam ali e perguntaram das crianças (F2). 

F2 faz essa referência aos policiais enquanto um serviço que acompanhou o núcleo 

familiar, mesmo tendo sido apenas uma vez que eles apareceram após o acolhimento dos 

netos. Policiais também estiveram presentes no acolhimento das crianças junto ao Conselho 

Tutelar, momento em que, paradoxalmente, a sua presença foi mal recebida. E por que a 

familiar os elege enquanto serviço que a acompanhou? Aparentemente ela considerou a visita 

uma preocupação por parte desses profissionais para com sua família.  

Durante a entrevista de F1 notamos a mesma percepção de acompanhamento enquanto 

preocupação com a família em si. Além dessa relação entre o profissional e familiar, outro 

ponto destacado durante o desenho dos esquemas da rede, em ambas as entrevistas com as 

familiares, foi o quanto o cuidador principal normalmente despende mais cuidado para 

aqueles que estão sob sua responsabilidade do que para si mesmo. Na fala abaixo, quando 

questionada se a familiar se cuida, ela responde: 

Não, não comigo, é com eles, mais essa família, eu me preocupo muito (F1). 

Além do fato dos próprios cuidadores não se cuidarem, também os serviços da rede 

acabam voltando seus olhares apenas para a criança que foi acolhida, deixando em segundo 

plano, ou esquecendo realmente, o cuidado com a família dessa criança:  

Um dia um homem falou prá mim que iam marcar psicólogo no posto [...] Só que ele perguntou só da Isabela, 

essas coisas, e não falou mais nada, nunca mais passei (F1). 

É necessário que a rede não separe a família da criança acolhida, uma vez que essa 

criança faz parte dessa família e, para que haja o retorno dela à convivência familiar, é 

necessário que se cuide de todos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1.  O cuidado, a família e a criança 

 

O cuidado, para nossos entrevistados, tanto para os profissionais quanto para as 

familiares, tem relação com a responsabilização do adulto pela criança, tanto no que se refere 

ao aspecto financeiro quanto ao afetivo. A garantia da alimentação, vestimenta, escola, 

também foram colocadas enquanto cuidado. Um ponto importante a ser ressaltado é que o 

cuidado parece ser inerente à mãe; em nenhum momento os entrevistados profissionais se 

referem ao pai como alguém que também seria responsável pelo cuidado; a figura paterna 

enquanto responsável pelo cuidado aparece apenas na fala de uma das familiares. Esses filhos 

teriam o direito de brincar, receber carinho e proteção por parte de quem dele cuida, assim 

como de não terem antecipada a sua sexualidade. 

A visão de cuidado apresentada converge com a de família, sendo esta concebida 

como uma estrutura estável, organizada, responsável por proteger, educar e cuidar da criança.  

Segundo Passetti (1987), a família considerada organizada é aquela na qual o pai e 

a mãe moram na mesma casa, trabalham para oferecer o sustento e educação aos filhos, as 

crianças limpas, estudiosas e todos cumprem seus deveres um para com o outro. Em 

contrapartida, a família é considerada desorganizada quando a mãe é solteira, a criança pode 

ter sido fruto de relações extraconjugais, a família não consegue sustentar os filhos, uma vez 

que não trabalham, moram nas periferias da cidade, as crianças vão esporadicamente à escola 

e frequentam a rua convivendo com outras pessoas neste espaço. 

A família que nos foi apresentada, segundo Passetti (1987), nada mais é que uma 

idealização a partir de valores transmitidos pelo trabalho sob a forma do modelo família 

organizada ou desorganizada. Esse autor também ressalta que ter um filho não torna o homem 

pai, nem a mulher em mãe, mas sim a forma de organização que a família tomará como fonte 

de reprodução da força de trabalho, não excluindo as relações afetivas que existem entre seus 

membros. 

Essa concepção de família organizada/desorganizada apresentada por Passetti 

converge com algumas falas dos nossos entrevistados. A seguir aponto duas falas que 

exemplificam esse pensamento que surgiu em algumas entrevistas: 

...o contexto familiar é de uma fa... da família em si, eles desorganizados, não aderem às propostas assim. Não 

que eles não tenham vínculo, eles têm vínculo com ela e até podem gostar de uma forma diferente, porque assim, 
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eles não vêem Isabela como alguém que é pra proteção (E2). 

 

...era um núcleo que tinha como característica muitas, muitos, muitos episódios de migração, eles mudavam 

muito de endereço, é, ele não tinha, o companheiro da avó materna, não tinha um emprego, uma 

empregabilidade fixa (E5). 

 

A questão de não aderência às propostas do profissional, da migração e da falta do 

emprego são tomadas enquanto fatores que tornam a família desorganizada, tornando, 

portanto, essas famílias desorganizadas em núcleos não satisfatórios para exercer o cuidado 

para com as crianças. 

Passetti (1987) aponta a questão do desemprego enquanto produtor das famílias 

ditas desorganizadas, famílias que muitas vezes têm seus filhos retirados de seus lares devido 

a faltas: falta de uma política de distribuição de renda, falta de escolas, falta de saúde e falta 

de trabalho. Não existe trabalho para todos e o Estado não consegue suprir todas as 

necessidades daqueles que estão à margem da sociedade, perpetuando-se os problemas do 

desemprego, da fome, dos crimes, gerando as famílias desorganizadas e crianças e 

adolescentes em situações de risco, e a necessidade de intervenção do Estado, por exemplo, 

por meio do acolhimento institucional. 

A concepção doutrinária de situação irregular “identificava os menores como 

objetos do Direito e criava os mecanismos que permitiam ao Estado atuar diretamente nesses 

núcleos familiares” (SANTOS, 2011, p.54), ou seja, validava essa intervenção sobre o menor 

e sua família “sem qualquer referência aos direitos de um ou de outro: em síntese, uma 

desqualificação da própria ideologia da igualdade perante a lei” (SANTOS, 2011, p.54).  

A ideologia, segundo Chauí (1981), são ideias que assumem forma de 

conhecimento, ou seja, ideias instituídas, que ensinam a conhecer e a agir. As ideias deveriam 

estar nos sujeitos sociais e nas suas relações, porém, na ideologia, os sujeitos sociais e suas 

relações é que parecem estar nas ideias. O discurso competente é justamente o discurso 

instituído. Discursos competentes são proferidos diariamente por aqueles que julgam ter o 

saber da ciência, embasados em estudos e teorias, deixando aqueles que têm o saber prático 

em segundo plano. 

Os juízes, sociólogos, assistentes sociais e psicólogos dizem que esta situação do 

menor oriundo de família desorganizada, vivendo uma situação irregular, o coloca 

no mundo do crime. Estas autoridades e pensadores nada mais fazem do que, a partir 

de fatos isolados, construir uma explicação generalizante. São os gerentes do poder e 

da ordem, e seus mandarins (PASSETTI, 1987, p.57). 

O discurso competente dos profissionais faz com que ideias sejam generalizadas e 

então tomadas pela população como verdade, estigmatizando, criminalizando, excluindo da 
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sociedade aqueles que os donos do saber colocam como perigosos, desorganizados, 

desestruturados, entre tantos outros adjetivos que poderiam ser elencados para as famílias 

pobres. 

Uma vez que “modos de funcionamento social que impõem uma crença: aquela 

que diz que a melhor vida é a que se distancia dos riscos, que é segura, mesmo que se tenha 

que abrir mão de suas potências, de suas possibilidades” (NASCIMENTO, 2014, p.465), a 

intervenção nas famílias ditas desorganizadas é a retirada da criança de seu convívio. 

As famílias atendidas pela chamada rede de proteção à infância e à adolescência são 

policiadas, vigiadas, ameaçadas, denunciadas e julgadas de maneira insistente por 

pessoas próximas - como vizinhos e familiares -, pelos professores de seus filhos, 

pelos especialistas dos sistemas de saúde e de assistência. Esse conjunto de situações 

expressa a cultura do castigo por meio da lógica penal, a judicialização da vida e o 

exercício da autoridade disseminada no social (NASCIMENTO, 2014, p.461). 

 

Devemos olhar para a família de uma maneira singular, uma vez que esta pode 

apresentar fragilidades e nem sempre ser disfuncional, como alguns apontaram. Algumas 

famílias procuram cuidar da maneira que lhes é conhecida e muitas vezes é cobrado que elas 

correspondam a formatos de famílias que não lhes cabem. O trabalho da rede deveria ser no 

sentido de entender essas peculiaridades e relativizar esses modelos que estão impregnados 

em nossa prática. Por outro lado, pode-se questionar quando o cuidado familiar, 

independentemente de suas características, pode ser considerado suficiente, e se seria possível 

chegar-se a um consenso a respeito1. 

5.2.  O abuso sexual 

 

Quanto ao abuso sexual intrafamiliar, presente nos dois casos estudados, os 

profissionais apontam que são núcleos familiares fechados; quando esse assunto é tocado, as 

famílias tendem a desconversar e muitas vezes não o reconhecer. Em ambos os casos, quando 

as avós souberam do abuso, logo procuraram ajuda, mas em relação à família do caso 2 

diversos profissionais apontam que essa questão se mantém pelas gerações. Assim, os 

profissionais da rede de proteção se sentem frustrados, uma vez que não conseguem romper 

esse ciclo de violações de direito, uma vez que são núcleos que já vêm sendo acompanhados 

há um tempo e que a proteção da rede não os consegue alcançar. 

No estudo de Habigzang et al. (2006) a análise dos dados apontou que a maioria 

                                                           
1 Comunicação pessoal da Profa. Dra. Lara D´Ávila Lourenço. 
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das vítimas de abuso sexual é do sexo feminino, tendo o abuso ocorrido entre os cinco e dez 

anos de idade; o principal local onde ocorreu a violência sexual foi na própria casa da vítima, 

sendo o agressor algum membro da família. Tais dados vêm ao encontro dos dois casos que 

apareceram no nosso estudo. Também notamos que a violência sexual é uma, dentre várias 

violências que ocorrem na família. O autor também aponta que o afastamento da vítima do 

agressor foi a principal medida de proteção adotada. 

...dados apontam que, na maioria dos casos, a vítima foi retirada de casa e afastada 

do convívio de outros familiares, enquanto que o agressor permaneceu em casa. O 

afastamento da vítima pode ser compreendido por esta como um castigo, reforçando 

a crença das crianças de que foram responsáveis pelo abuso (HABIGZANG et al., 

2006, p.384). 

Uma das familiares relata que acredita que o abuso sexual foi tomado pelos 

profissionais como uma falta de responsabilidade dela para com a neta, e por isso a criança foi 

tirada de casa, ou seja, considerado como uma falta de cuidado, no entendimento dessa 

senhora. 

Alguns profissionais apontaram a questão do abuso sexual também enquanto um 

fator decisivo para que haja o acolhimento institucional, vendo nessa saída uma alternativa 

para a família se reorganizar. Alguns acreditam na incapacidade da família ter seus filhos 

consigo devido a esse acontecimento, mesmo quando houve procura imediata de ajuda. 

mas diz que teve assim... alguma coisa de abuso né, das crianças assim, né, então se esse fato mesmo é 

concluído mesmo que teve boletim de ocorrência, teve, foi levado no médico, foi feito o exame de corpo de delito 

e tudo, se teve esse caso, esse caso seria né, as crianças deveriam ser acolhidas sim. Até se resolver lá, e talvez 

depois analisar a família e o lugar que elas estão prá que não aconteça de novo né? (P2) 

Faraj et al. (2016), apontam que, na maioria dos casos de violência contra a 

criança e o adolescente, o agressor ou abusador ficam impunes, facilitando o aumento da 

violência. “A ausência de atendimento voltado para o agressor, a importância de investir mais 

nas famílias e a escassez de ações preventivas são aspectos que devem ser alvo da atuação do 

sistema de garantia de direitos” (FARAJ et al., 2016, p.738). O fato da impunidade e dos 

poucos atendimentos voltados ao agressor são recorrentes, na medida em que as políticas 

públicas dificilmente atuam diretamente com os responsáveis pelas violências que ocorrem, 

inclusive aquelas contra a criança e o adolescente, o que acaba dificultando o retorno daquelas 

crianças que estão em situação de acolhimento institucional, bem como a permanência das 

crianças em seus lares. 
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5.3.  O acolhimento 

 

A própria palavra acolhimento, segundo o dicionário online Michaelis (2018), 

significa: 1. Ato ou efeito de acolher; acolhida, acolho, guarida; 2. Abrigo pelo qual não se 

pede pagamento; agasalho, hospitalidade, pousada; 3. Lugar onde se encontra amparo, 

proteção; refúgio. 

Ao refletir sobre o significado da palavra acolhimento e comparando com os 

momentos que foram narrados pelos familiares sobre o momento do acolhimento institucional 

de suas crianças, notamos o eufemismo do termo, pois, ao invés de proteção, transparece a 

violência desse ato. Essa medida de proteção se torna um momento traumático para familiares 

e crianças, levando à necessidade de se repensar essa prática. 

Ainda considerando as palavras e seus significados, podemos tomar o significado 

da palavra desacolhimento que o dicionário online Michaelis (2018) apresenta: 1. Ação ou 

efeito de desacolher; 2. Recusa de abrigo ou refúgio; 3. Recepção rude ou descortês. 

Infelizmente é o que notamos que aconteceu com a família na qual seus filhos foram 

desacolhidos e estão hoje no convívio com sua família. Os serviços realmente desacolheram 

essa família, deixando-a sem o suporte necessário à sua reintegração familiar. 

Mais uma vez podemos pensar que as ações estão em desencontro com o que 

propõe a legislação. Com a análise das entrevistas pôde-se notar que o acolhimento, para os 

profissionais, inclui aspectos positivos e negativos, mas algo que chamou a atenção foi uma 

fala já apresentada (p.40), mas que reproduzimos aqui: 

uma vez uma criança, questão da rede, eu tô falando da rede, crianças do abrigo, eu queria que participasse das 

ações do CREAS, do CREAS não, do CRAS, é porque tem aqueles cursinhos, aquela porção de coisas, e uma 

profissional falou assim “não, não pode”, eu perguntei , inclusive, descaradamente, “mas por que que não 

pode? “não porque já perderam o vínculo, já estão abrigadas”, eu falei assim “mas, sabia que vinculo não é só 

com a família, o vínculo também pode ser com a comunidade, porque se não elas estão sendo excluídas 

totalmente, de todo e qualquer convívio”, elas tem que participar de todas as ações, tudo, tudo, tudo que tiver 

lá. Teve festa? Participa, teve? Participa. Vai, elas ficam tão presas. Lá não é presídio, vai participar sim!(P5). 

Esta fala remete às instituições totais, como era a FEBEM, ao referir-se ao 

isolamento da criança acolhida: “por que o abrigo acaba sendo entendido como muro que 

isola e não como um teto que protege” (RIZZINI & RIZZINI, 2014, p.10, grifos do autor). O 

profissional em questão critica a grande proteção que se diz acontecer dentro da instituição de 

acolhimento, proteção esta que acaba isolando essas crianças e adolescentes sob a justificativa 

do cuidado, uma medida protetiva que acaba virando uma medida restritiva. 
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Outra questão a ser considerada diz respeito ao auxílio que o Estado despendia às 

famílias que dele necessitava. A assistência à infância nos séculos XIX e XX mostra que 

quando as famílias passavam dificuldades em criar seus filhos e procuravam a ajuda do 

Estado, a maneira como era resolvida a situação era a de encaminhar essas 

crianças/adolescentes para instituições como se tivessem sido abandonadas ou como órfãs 

(RIZZINI & RIZZINI, 2014). Cenário não muito diferente daquele que nos apresenta Dona 

Ana, quando esta buscou o Estado a fim de pedir ajuda para cuidar dos netos, tendo como 

resposta a retirada deles de seu convívio. 

 Qual outro tipo de ajuda que o Estado pode proporcionar a essas famílias? A 

retirada é a melhor solução? E por quê? É menos trabalhoso retirar a criança da família ao 

invés de investir na família como um todo?  

As políticas à infância no Brasil ocorreram no sentido de controlar a população 

pobre, vista como perigosa, mantendo um abismo entre as infâncias privilegiadas e os 

menores marginalizados. Mesmo com nossa legislação tão avançada, que não diferencia mais 

as crianças pobres das ricas, ainda vemos uma política de exclusão nas instituições de 

acolhimento, na medida em que muitas crianças ainda são acolhidas devido à situação 

financeira da família (SANTOS, 2011). 

Silva (1998) aponta que “o Estado se ateve, majoritariamente, ao cumprimento da 

obrigação alimentar [...] mas ignorou as suas responsabilidades quanto à obrigação de suprir o 

abandono moral e intelectual em que estavam aquelas crianças” (SILVA, 1998, p.58), 

ressaltando esse abandono do Estado para com a criança e o adolescente que estiveram sob 

tutela deste antes da criação do ECA. Mas será que atualmente o Estado consegue suprir esse 

abandono moral e intelectual?  

Notei que a maioria dos entrevistados consideraram o acolhimento, hoje, como 

mais uma forma de violência, uma vez desconhecidas suas consequências, podendo até levar a 

uma desresponsabilização da família pela criança. Quando do acolhimento, a família se sente 

impotente e invadida, ou seja, sente-o como mais uma violência. 

Mas também o abrigo pode ser um local onde cessam muitas violências que 

ocorriam no núcleo familiar. Uma familiar apontou o abrigo enquanto evitador de sofrimento, 

uma vez que, na situação em que se encontrava, não conseguiria atender as necessidades da 

neta que está acolhida. Nota-se que as instituições de acolhimento fazem parte, muitas vezes, 



76 
 

 

da “rede de apoio de muitas famílias brasileiras, há muitas décadas, principalmente em 

decorrência de problemas sociais, associados à situação de pobreza e ao perfil de distribuição 

de renda no Brasil” (SIQUEIRA & DELL’AGLIO, 2006, p.77).  

Assim, quando pensamos o acolhimento institucional e quais os efeitos de um 

período de institucionalização prolongado, segundo Siqueira e Dell’Aglio (2006) um dos 

efeitos pode vir a ser a interferência na sociabilidade e na manutenção de vínculos afetivos na 

vida adulta. Os autores também ressaltam o quanto o ambiente institucional pode não ser o 

melhor ambiente para o desenvolvimento devido às variáveis que são encontradas dentro da 

instituição como, por exemplo: atendimento padronizado, muitas crianças para poucos 

cuidadores, fragilidade das redes de apoio social e afetivo. Porém apontam que outros estudos 

ressaltam as oportunidades que são oferecidas pela instituição, que muitas vezes são melhores 

que as situações adversas que ocorrem dentro dos núcleos familiares, e a instituição pode vir a 

ser a melhor saída. 

Siqueira e Dell’Aglio (2006) alegam que, apesar do abrigo ser um local onde a 

criança poderá se desenvolver, este mesmo lugar não fornece o equivalente ao que o ambiente 

familiar ofereceria, pensamento que também aparece na fala de alguns profissionais, como 

por exemplo esses dois trechos abaixo, já mencionados na p. 38: 

o cuidado físico né, existe, é existe, existe a, os cuidados básicos ali de alimentação, existe o cuidado dos 

cumprimentos de escola, tarefa né, mas a gente sabe que existe uma questão afetiva que por melhor que seja o 

acolhimento ele não vai alcançar né?(E5) 

o afeto, o carinho, a comunidade, sabe, tudo que a família tem de melhor a dar, eu acho que isso não abrange, 

esse cuidado né, porque não tem como nós esperarmos isso também do acolhimento institucional, por mais que 

ele tenha atividades diferenciadas, ele tenha é, a ludicidade, tudo, mas essa lacuna sempre, ficará sem ser 

preenchida que é o papel da família né?(E6) 

Apesar do atendimento nas instituições por vezes serem de alta qualidade, com 

diversos profissionais, segundo Siqueira e Dell’Aglio (2006), a inteligência e a autonomia das 

crianças sob medida protetiva são relativamente menores do que aquelas crianças criadas em 

suas famílias, sugerindo que a convivência em uma família gera uma segurança emocional 

que deriva de relações estáveis o que pode vir a contribuir para o desenvolvimento intelectual 

da criança. Mas será que realmente o abrigo não consegue dar conta desses aspectos? Será 

que qualquer convivência familiar gera segurança emocional? Essas questões são muito 

delicadas e difíceis de responder, dada a complexidade e singularidade dos casos. Deve-se 

também pensar em formas de melhorar o atendimento das instituições para que esse processo 

de acolhimento institucional seja o menos traumático possível.  
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Existe, portanto, os dois lados da moeda quando falamos em acolhimento 

institucional: ele pode vir a ser benéfico ou não para a criança. Como saber, então, se o 

acolhimento é a melhor solução? Essa é uma pergunta que permeia o pensamento de muitos 

profissionais que foram entrevistados e também o meu. Acredito que, a partir de um trabalho 

conjunto e bem feito junto da família e esgotadas as possibilidades e potencialidades dessa 

família, aí sim a retirada do convívio viria a ser justificável, mas devemos tomar todo o 

cuidado para não tomar decisões precipitadas, baseadas muitas vezes em ideias instituídas 

sobre a família e seu funcionamento idealizado. 

Não podemos deixar de pensar nas mudanças que ocorreram com o ECA e o 

Sistema de Garantia de Direitos, e que já existiram diversas formas de atendimento à criança e 

ao adolescente no decorrer do tempo. Contudo, as mudanças não foram tão efetivas e quase 

não se saiu do lugar de origem; ainda são acolhidas as crianças e adolescentes da classe mais 

baixa da população, não houve uma política pública efetiva para essa parte da sociedade, uma 

vez que “a história das políticas sociais, da legislação e da assistência (pública e privada), é, 

em síntese, a história das várias fórmulas empregadas, no sentido de manter desigualdades 

sociais e a segregação das classes” (RIZZINI & PILOTTI, 2011, p.16). 

5.4.  A rede de proteção 

 

Para que serve a rede de proteção à criança e ao adolescente? Essa questão de 

fundo manteve-se durante a análise das entrevistas. Parece que há certa dificuldade dos 

profissionais em se reconhecerem como parte dessa rede, e mais ainda em reconhecer o outro 

enquanto parte fundamental dela. Assim eles acabam não sabendo o porquê desse trabalho 

conjunto.  

O trabalho muitas vezes individualizado em cada serviço, assim como a falta de 

comunicação e a dificuldade de consenso, parecem ser os pontos que mais dificultam para que 

os profissionais possam compreender seus papéis dentro dessa rede e exercê-lo de maneira 

concisa e conjunta. Faraj et al. (2016) alegam, em seu estudo, que pesquisas vêm mostrando a 

falta de articulação das instituições e dos órgãos que integram a rede, inclusive apontando 

sobre a falta de comunicação entre os órgãos e serviços da rede de atendimento e de proteção 

da criança e do adolescente. 

O que poderia ser feito para melhorar esse atendimento e tapar os furos dessa 

rede? Será que os profissionais ainda não conseguem entender o que é uma rede de proteção e 
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como ela deveria funcionar? Será que os serviços suportam as demandas do município? 

Diversas questões permeiam esse ponto sobre os atendimentos dos profissionais da rede. 

Existem pontos que a rede não está conseguindo alcançar, nos quais as mesmas violações de 

direitos acontecem de maneira ininterrupta entre as gerações. 

Para Faraj et al. (2016) as ações em rede devem abranger diversos aspectos como: 

recepção e encaminhamento dos casos, discussão envolvendo todos os profissionais que farão 

o atendimento, acesso a prontuários e processos judiciais, visitas interinstitucionais, debates, 

participação em locais de discussões políticas e troca de saberes e experiências entre os 

profissionais. Este trabalho “envolve uma construção coletiva por meio de relacionamentos, 

negociações, interesses compatíveis, acordos, movimentos de interação e também de adesão” 

(FARAJ et al., 2016, p.731). 

Para que a rede seja realmente construída é necessária uma implicação intensa e 

contínua dos profissionais e órgãos envolvidos, o trabalho deve ser integrado e deve 

possibilitar a troca de informações, referência e contrarreferência, entre todos os envolvidos, a 

fim de ampliar a visão dos casos e assim ocorrer a sistematização das ações para enfrentarem 

as situações de violências que ocorrem contra a criança e o adolescente. Também é necessário 

o conhecimento e entendimento das atribuições de cada instituição para que o trabalho seja 

organizado (FARAJ et al., 2016). 

Mas sabemos da dificuldade da rede de proteção em ter ações conjuntas e efetivas, 

sendo alguns desses problemas: 

a disparidade de compreensão, divergências políticas, vaidades pessoais, conflitos de 

papéis entre as entidades participantes. Além disso, a rotatividade dos profissionais 

que atuam nas instituições que atendem crianças e adolescentes e as diferentes 

formas de trabalho também se destacaram como fatores que interferem na atuação 

em rede (FARAJ et al., 2016, p.736). 

Dificuldades estas que aparecem claramente nas falas dos profissionais 

entrevistados, sendo a dificuldade do consenso uma das principais: 

Nós somos diferentes uns dos outros, cada um pensa, você pensa, mas nós temos que deixar as nossas vaidades 

de lado, prá tentar o bem comum, se a gente não pensar dessa forma fica difícil de se trabalhar (P5). 

Além dessas dificuldades, temos também, apresentada pelos profissionais, a 

questão de se fazer o mínimo possível, ou seja, o serviço fazer exatamente o que lhe é 

mandado, mesmo visualizando outras dificuldades na família. 

Também hoje, “ao se observar o funcionamento da rede de atendimento à 
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população infanto-juvenil, ainda se constatam na postura e atuação dos integrantes do SGD, 

práticas repressoras, preconceituosas e estigmatizadoras, na contramão dos direitos 

preconizados pela legislação” (FARINELLI & PIERINI, 2016, p.75). 

Para as famílias, a rede funciona como uma autoridade, ou seja, o saber técnico 

acaba por vezes sendo buscado para poder sanar as dificuldades dentro de casa, como 

explicitado no caso 2. Enquanto para a outra familiar, do caso 1, a rede de proteção é vista 

apenas como um provedor complementar de benefícios que lhe são oferecidos.  

A maneira como a rede funciona atualmente não parece atingir as famílias da 

maneira como deveria. Talvez haja a necessidade de ocorrer um acompanhamento mais 

próximo para as famílias se sentirem cuidadas, principalmente no caso das famílias que não 

procuram os serviços, que acabam sendo deixadas de lado. Algumas famílias necessitam de 

uma proximidade maior, de uma escuta diferenciada para que possam criar vínculo e se 

sentirem amparadas no que necessitam e assim usufruírem dos serviços oferecidos pelo 

município. 

Outra questão importante é que quando falamos em cuidado pela rede, entende-se 

que a rede estaria cuidando da família como um todo, mas na realidade quem é olhada é a 

criança, deixando de lado a família, principalmente aquele que foi autor de algum tipo de 

violência para com a criança. É necessário que a rede não foque seu cuidado apenas na 

criança, uma vez que esta faz parte de uma família e, para que haja o retorno dela à 

convivência familiar, é necessário que se cuide de todos. 

A política pública que se refere à efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente deve ter sua execução centrada na família, mas para que esta família possa 

exercer as suas responsabilidades é necessário o apoio do Estado e das políticas públicas que 

atendam as reais necessidades existentes (FARINELLI & PIERINI, 2016). 

O trabalho em rede é um processo que ainda está em construção, “enfrenta 

tendências centralizadoras, pouco participativas ou pouco transparentes dos profissionais, 

gestores e outros atores sociais que integram programas e instituições dos eixos de atuação 

desse sistema (FARINELLI & PIERINI, 2016, p.83). 
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5.5.  Políticas de Cuidado 

As políticas de cuidado que se destacaram na pesquisa foram duas: a não 

conivência com violências e o investimento e implicação do profissional no acompanhamento 

da família favorecendo a posição de sujeito destes. Da mesma forma que, “se por um lado 

uma política pública contribui para a configuração de certa política de cuidado, ela mesma é 

também efeito de políticas de cuidado que deram sustentação a sua emergência enquanto 

política” (RODRIGUES, 2016, p.17), tais políticas de cuidado, que foram encontradas no 

estudo, conectam-se com ações das políticas públicas que já acontecem dentro da rede de 

proteção. 

A não conivência com violências articula-se com a dinâmica de denúncias que 

ocorre no município estudado. A denúncia pode vir de um serviço, de um familiar, mas 

principalmente da comunidade, e dentro da pesquisa notamos, pela fala dos profissionais, a 

necessidade de amparo da comunidade em denunciar as violências para que os serviços 

possam tentar intervir na situação de maneira precoce. Mas a pergunta que ocorre é: quando 

se denuncia, o que acontece depois? Como é feito o acompanhamento dessas famílias? A 

dificuldade que esse município encontra em ter uma figura que deveria resolver essas 

questões faz com que as denúncias circulem entre os serviços e muitas vezes não aconteça 

uma intervenção efetiva no núcleo familiar por parte de nenhum serviço.  

A denúncia é vista como uma prática de produção da verdade que se apóia na 

defesa da lei, incentivada como um modo de participação, de responsabilização social. Na 

denúncia é detectado o perigo, mesmo que seja apenas uma suspeita, tentando enquadrar 

aquele que é denunciado no espaço da justiça, a fim de que ele receba o castigo que mereça. 

Nem sempre quem denuncia se responsabiliza revelando seu nome; assim denúncias 

anônimas podem servir para alimentar o medo, o preconceito, as intolerâncias e também o 

ressentimento (NASCIMENTO, 2014). Pela denúncia convoca-se um outro a resolver, 

eximindo-se da responsabilidade da solução. 

A outra política de cuidado delineada nas entrevistas foi na questão do 

acompanhamento familiar e a necessidade deste ser um atendimento singular, com 

investimento e implicação do profissional no processo de cuidado. O que chama bastante a 

atenção é a fala dos familiares que destacam o profissional que se importa com a família, 

estreitando a relação de cuidado. O que devemos também ressaltar é a diferença de concepção 
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de acompanhamento destoante que existe entre os profissionais e os familiares; os 

profissionais apontam que as visitas domiciliares ou a marcação de uma ou outra consulta é 

um acompanhamento. Por que o acompanhamento singular não acontece em todos os casos? 

Será que os serviços do município em questão têm profissionais e/ou serviços o suficiente 

para a demanda da população local? Os profissionais têm apoio da gestão do município? 

Segundo Rodrigues (2016) precisamos questionar quais os tipos de vida e de 

problemas políticos que as políticas de cuidado estariam afirmando, negando, desviando ou 

mesmo inventando, e também se essas políticas de cuidado são sintomas de algum outro fator. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao terminar este trabalho, ressalto esse trecho resgatado do livro de Roberto da 

Silva que tanto ecoou em mim quando o li: “cada linha que escrevi estiveram indelevelmente 

impregnados de subjetividade, de emoções e de sentimentos” (SILVA, 1998, p.29). Claro que 

com os diferentes olhares: ele vivenciou como usuário a política pública, no caso a da 

FEBEM, e eu enquanto uma profissional que atuou na política de proteção à criança e ao 

adolescente, o atual acolhimento institucional na modalidade de abrigo.  

Retomando os objetivos da nossa pesquisa, nos propusemos a identificar as 

concepções de cuidado, criança e família para nossos entrevistados. Em relação à concepção 

de cuidado notamos que esta foi diretamente relacionada com a responsabilidade. Um fato 

muito importante de se ressaltar é que esse cuidado ainda é visto como responsabilidade da 

mulher, da mãe. Já em relação à criança, esta é vista como um sujeito de direitos, 

principalmente o direito de brincar, receber carinho e proteção, segundo nossos entrevistados. 

A concepção de família não foi consensual entre os entrevistados. Em alguns a 

família seria uma estrutura organizada, estável, sendo vistas como desorganizadas as famílias 

que não têm emprego fixo, moradia fixa, não sendo, assim, satisfatórias para exercer o 

cuidado; a vida que se distancia dos riscos é qualificada como a melhor. Por outro lado, 

existem profissionais que conseguem enxergar a singularidade de cada núcleo familiar e, 

mesmo com as fragilidades apresentadas, ainda são creditadas para exercer o cuidado, não 

sendo consideradas como disfuncionais. 

Os núcleos familiares em que ocorreu o abuso sexual intrafamiliar mostraram-se 

fechados e resistentes a intervenções, mas, em ambos, os abusos foram denunciados 

imediatamente pelas avós maternas, as cuidadoras no momento do ocorrido. Em um dos casos 

a ação foi a retirada da criança de casa, uma política na qual o abusador fica impune e há 

pouco atendimento voltado ao agressor. 

O acolhimento foi considerado como tendo aspectos negativos, segundo nossa 

pesquisa, uma vez que ele pode vir a ser mais um momento de violência, além de 

potencialmente gerar uma desresponsabilização da família, por delegar a função de cuidado à 

instituição de acolhimento. Por outro lado, o abrigo pode ser visto como um local onde as 

violações de direito à criança e ao adolescente são cessadas e evitadas. Notamos também 
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nessa pesquisa que o acolhimento continua servindo como rede de apoio para as famílias 

pobres, como um local de mais oportunidades. 

Já em relação à rede de proteção à criança e ao adolescente do município 

estudado, notamos que existe uma grande dificuldade entre os profissionais em reconhecerem 

a rede, em saber o trabalho dos outros serviços. A falta de comunicação foi apontada como 

um fator que faz com que a rede não funcione, bem como a divergência de pensamento e a 

dificuldade de se chegar a consenso. Foram poucos os profissionais que alegaram que existia 

a rede no município e que esta funcionava. 

Ainda pensando na rede de proteção temos dois pontos que podem vir a ser 

problematizados: o primeiro refere-se à dificuldade econômica das famílias; políticas não 

conseguem dar suporte adequado para as famílias quando falta habitação, emprego, acesso a 

cuidados de saúde, e educação. Ou seja, a rede não tem como trabalhar de maneira efetiva 

nessas condições adversas.  

O segundo ponto se refere à formação desses profissionais que atuam na rede de 

proteção, essa formação que muitas vezes não prevê a relação interdisciplinar, uma formação 

nos moldes da especialidade, em que cada profissional atua sem articulação com as demais 

áreas. Com a formação estruturada dessa maneira, o trabalho conjunto tende a não ser 

percebido como uma necessidade por parte dos profissionais. 

Em relação às políticas de cuidado notamos que as principais entre os 

entrevistados foram a não conivência com violências, principalmente por meio das denúncias 

que permeiam os serviços nesse município, bem como a implicação do profissional no 

acompanhamento das famílias, por meio de um atendimento mais próximo, necessidade 

apontada por muitos profissionais e também pelas familiares. 

Ressalto que o fato de que nesse trabalho não houve menção ao ponto de vista das 

crianças, e os familiares foram poucos, porque o foco era a rede de proteção à criança e ao 

adolescente, incluindo a família, também como pertencente à rede. Mas deixo colocado que 

seria de suma importância ver o ponto de vista das crianças e adolescentes e aprofundar a 

visão dos familiares que passam pelo processo de acolhimento, ficando aqui uma indicação 

para que outros trabalhos possam fazê-lo. 

Vejo o quanto nossa atual política pública voltada à criança e ao adolescente ainda 

precisa tomar corpo, um corpo não só nas letras de uma política bem escrita, mas corpo nas 
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atuações profissionais, na gestão dos serviços, um corpo implicado, no qual essa legislação 

tão avançada não sirva para produzir práticas profissionais discriminatórias e estigmatizantes. 
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APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“POLÍTICAS DE CUIDADO NA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE: o caminho do acolhimento institucional”. Nesta pesquisa pretendemos 

identificar políticas de cuidado nas ações da rede de proteção à criança e ao adolescente, 

descrever o funcionamento dessa rede e compreender as concepções de família, criança e 

cuidado dos profissionais e familiares que fazem parte da rede de proteção à criança e ao 

adolescente. O motivo que nos leva a estudar essa temática éconhecer melhor essa rede de 

proteção à criança e ao adolescente existente no município e verificar qual o caminho é 

utilizado para o acolhimento e desacolhimento institucional. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: o Sr. (a) participará de 

uma entrevista semi-estruturada e fará um desenho,com duração total de cerca de 60 

minutos;será feita uma gravação em áudio e posteriormente transcrita para análise. Os riscos 

na participação da pesquisa são considerados mínimos, podendo haver algum desconforto por 

tratar de um tema que envolve lembranças dolorosas, ou relativo a alguma pergunta, que, 

neste caso, poderá não ser respondida. Tampouco haverá benefício direto na participação, 

com exceção da possibilidade de falar e ser escutado de forma empática sobre experiências 

vividas de impacto emocional. 

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo serão analisadas em 

conjunto com as de outros participantes, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros 

entrevistados em nenhum momento. O Sr.(a) tem toda a liberdade de retirar o seu 

consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma 

das instituições em que trabalha ou pelas quais é atendido(a).Tem a garantia de que todos os 

dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer material coletado, só serão utilizados neste 

estudo. 

O Sr.(a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, o Sr.(a) não terá nenhuma despesa pessoal em 

qualquer fase do estudo. Durante o período de sua participação, se houver qualquer despesa 

adicional de sua parte em relação à condução ou alimentação, o(a) Sr.(a) será reembolsado(a). 

A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr.(a) poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo 

e, quando o estudo for finalizado, o Sr.(a) poderá será informado sobre os principais 

resultados e conclusões obtidas. 
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Em qualquer etapa do estudo, o Sr.(a) terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

mestranda Mariana Silva Ferreira que pode ser no endereço xxxxxxxxxxxx. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com o(a) Sr.(a) e a outra conosco. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “POLÍTICAS DE CUIDADO NA REDE 

DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: o caminho para o acolhimento 

institucional”. Eu discuti com a mestranda Mariana Silva Ferreira sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

Data:  ____/____/____ 

___________________________                 _________________________________ 

Nome do participante da pesquisa                                        assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro 

ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

Data:  ____/____/____ 

__________________________                 _____________________________ 

Nome do pesquisador principal                                          assinatura 

 

 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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APÊNDICE B: Entrevista semiestruturada (profissionais) 

 

 

Dados pessoais 

Nome: 

Idade: 

Função: 

Serviço: 

Há quanto tempo trabalha no serviço? 

 

Questões norteadoras: 

1. Conte um pouco sobre a história da família estudada. E como foi para você o 

acompanhamento dessa família? 

2. Você concorda com o acolhimento/desacolhimento neste caso? Por quê? 

 

Desenho da rede 

Faça um desenho, no formato de um esquema, da rede de proteção à criança e ao adolescente 

do município, incluindo os envolvidos e a sequência das ações. 
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APÊNDICE C: Entrevista semiestruturada (familiares) 

 

 

Dados pessoais 

Nome: 

Idade: 

Parentesco: 

 

Questões norteadoras: 

1. Conte um pouco da sua história e como foi o acolhimento/desacolhimento de seu(s) 

filho (os). 

2. Antes do acolhimento/desacolhimento você passou por algum serviço? Qual? Como 

foi?  

 

Desenho da rede 

Desenhe um esquema do caminho percorrido por você em sua experiência de 

acolhimento/desacolhimento de seu filho, incluindo as pessoas envolvidas e a sequência dos 

acontecimentos. 

OBS: Para as famílias cujos filhos já tenham sido desacolhidos será questionado os serviços 

que o acompanharam depois do desacolhimento. 
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ANEXO I: Parecer do Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo 
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