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Resumo: O trabalho é um estudo teórico sobre a construção legal do direito à convivência 
familiar e comunitária de crianças e adolescentes, considerando a cultura da 
institucionalização que marcou historicamente a infância brasileira. A legislação vigente 
reconhece que a família é o lugar privilegiado para o desenvolvimento de crianças e 
adolescente, sujeitos de direitos, prioridade absoluta, exigindo um Estado presente, que 
invista na manutenção dos vínculos familiares. Entretanto, esses dispositivos legais são 
insuficientes para a efetivação do direito, imprescindível a ação do Estado através de 
políticas públicas que garantam saúde, educação, trabalho, entre outros, atendendo as reais 
demandas dos sujeitos envolvidos. 

Palavras-chave: Crianças e Adolescentes; Convivência 
Familiar e Comunitária; Políticas Públicas.  

Abstract: The work is a theoretical study on the legal construction of the right to family and 
community life of children and adolescents, considering the culture of institutionalization that 
historically marked the Brazilian children. Current law recognizes that the family is the 
privileged place for the development of children and adolescents, subject to rights, absolute 
priority, requiring this state, investing in the maintenance of family ties. However, these legal 
provisions are insufficient for the realization of the right, essential state action through public 
policies that guarantee health, education, work, among others, meeting the real needs of the 
individuals involved. 

Key-words: Children and Adolescents; Coexistence Family and 
Community; Public Policy.  

1. INTRODUÇÃO 

O processo de institucionalização de crianças e adolescentes, com consequente quebra dos 

vínculos familiares e comunitários, começa a tomar novos rumos em meados da década de 

1980 a partir de questionamentos levantados sobre a cultura institucional que marcou 

historicamente o atendimento à criança e ao adolescente. No entanto, somente com a 
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promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que dá espaço a 

doutrina de “proteção integral” em detrimento da de “situação irregular”, temos a valorização 

da convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, partindo do artigo nº 227 

da Constituição de 1988 e reforçado como direito nos artigos nº 4 e nº 19 do ECA.  

Lembra-se que a doutrina da situação irregular foi o argumento ideológico que possibilitou 

ao Poder Público o desenvolvimento de políticas paternalistas voltadas para o controle e a 

contenção social, principalmente para a população mais pobre, com total descaso pela 

preservação de seus vínculos familiares. Com isso, o sistema corrente de atendimento à 

infância e adolescência, durante o século passado, permitiu que qualquer criança ou 

adolescente, por sua condição de pobreza, estivesse sujeita a se enquadrar no raio de ação 

da Justiça e da assistência, que sob o argumento de “prender para proteger” confinavam-

nas em grandes instituições totais1. Porém o aprofundamento das desigualdades sociais, 

com todas as suas consequências, principalmente para as condições de vida das crianças e 

dos adolescentes, levou à revisão dos paradigmas assistenciais cristalizados na sociedade, 

evidenciando a complexidade e multiplicidade dos vínculos familiares. Assim, como um dos 

resultados foi promulgado o artigo nº 23 do ECA, que afirma a necessidade da criança 

permanecer em sua família, mesmo em condições de pobreza ou carência de recursos 

materiais.  

De acordo com Simões (2008) a família constitui instância básica, na qual o sentimento de 

pertencimento é desenvolvido e mantido, e, também, são transmitidos os valores e condutas 

pessoais. Desse modo, trata-se da mudança do “olhar” e do fazer, não apenas das políticas 

públicas focalizadas na infância, na adolescência e na juventude, mas extensivos aos 

demais atores sociais do chamado Sistema de Garantia de Direitos2, implicando a 

capacidade de ver essas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e de maneira 

indissociável do seu contexto social, familiar e comunitário. 

                                                 
1
 Segundo Goffman (1974), uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde 

um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada. 

2
 O Sistema de Garantia de Direitos é regido pela Resolução nº 113, de 19 de Abril de 2006, por parte do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos (SEDH), preconiza que o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se 
na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de 
instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação 
dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Esse 
Sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, 
especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, 
orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. 
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Com o intuito de compreender o tema abordado, concordamos com RIZZINI (2006), no que 

diz respeito ao entendimento da autora sobre a Convivência Familiar e Comunitária, isto é “a 

possibilidade da criança permanecer no meio a que pertence. De preferência junto à sua 

família, ou seja, seus pais e/ou outros familiares ...” (p. 34), se realmente há necessidade do 

afastamento o acolhimento deve provisório, priorizando a reinserção ou reintegração 

familiar.. Ou, caso isso não seja possível, em outra família que a possa acolher. Com 

certeza, a família tem ganhado centralidade dentro das políticas públicas, sendo ela 

reconhecida como a responsável pelo cuidado e bem-estar de seus membros. Quando esta 

não tem condições de exercer o papel que lhe foi atribuído ela precisa ser trabalhada, 

inclusive através de políticas e programas sociais efetivos para que a criança e adolescente 

possam ser recebidos no ambiente familiar. 

2. CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

A fim de um entendimento melhor da convivência familiar, faz-se necessário, primeiramente, 

entender o conceito de família. Legalmente, a Constituição Brasileira (1988), no Art. 226, 

parágrafo 4° “entende como a entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos 

pais e seus descendentes”. Também o ECA, em seu Art. 25, define como família natural “a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”. Já o Sistema 

Único da Assistência Social (BRASIL, 2004) define como “... um conjunto de pessoas que se 

acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade.” Estas definições 

colocam a ênfase na existência de vínculos de filiação legal, de origem natural ou adotiva, 

independentemente do tipo de arranjo familiar onde está relação de parentalidade e filiação 

estiverem inseridas.  

Entretanto, a definição legal não supre a necessidade de se compreender a complexidade e 

riqueza dos vínculos familiares e comunitários que podem ser mobilizados nas diversas 

frentes de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.  Falar em família pressupõe 

pensar as diferenciações por classe também. Por que a família para o pobre não é a mesma 

que para a classe média. Segundo Sarti (1995), a família para o pobre é definida, como 

aqueles em quem se pode confiar, não havendo status ou poder a ser transmitido, o que vai 

definir a extensão da família é a rede de obrigações construídas, pois são da família aqueles 

com quem se pode contar. A família se define, assim, em torno de um eixo moral; onde a 

noção de obrigação sobrepõe-se à de parentesco. Conforme afirma Marcell Mauss (1974 

[1923-1924]), não há relações com parentes de sangue se com eles não for possível dar, 

receber e retribuir, as três obrigações fundamentais que compõem este universo moral 

fundado no princípio da reciprocidade.  
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Logo, a família seria uma rede que se ramifica e envolve a gama de parentes e vizinhos, 

“configurando uma trama de obrigações morais que enreda os indivíduos em dois sentidos: 

ao dificultar sua individualização e ao viabilizar sua existência como apoio e sustentação 

básicos” (SARTI, 1995, p.49). 

Temos, então, que o perfil das famílias foram sofrendo mudanças, estas diretamente 

relacionadas ao avanço científico e tecnológico bem como às alterações vividas no contexto 

político, jurídico, econômico, cultural e social no qual está inserida. Historicamente, a família 

nuclear tem coexistido com diversas outras formas de organizações familiares – famílias 

monoparentais, chefiadas pela mulher ou pelo homem; descasadas; recasadas; com 

membros de diferentes gerações; casais homossexuais, entre outros (SYMANSKI, 2004) 

Logo, a família nuclear tradicional, herança da família patriarcal brasileira, deixa de ser o 

modelo hegemônico e outras formas de organização familiar passam a ser reconhecidas, 

evidenciando que esta não é estática e que suas funções de proteção e socialização podem 

ser exercidas nos mais diversos arranjos familiares e contextos socioculturais, refutando 

qualquer ideia preconcebida de modelo familiar “normal”.  Assim, o conceito de família 

“normal”, “estruturada”, passa pela desmistificação de uma estrutura única tida como ideal e, 

ainda, o deslocamento da ênfase da importância da estrutura familiar para suas funções de 

cuidado com a criança e o adolescente, questionando a antiga concepção de 

“desestruturação familiar”.  

Ultimamente, tem se realizado estudos em relação à família ou à falta dela para crianças e 

adolescentes, a exemplo o de Symanski (2002) com o título Viver em família como 

experiência de cuidado mútuo: desafios de um mundo em mudança, e o de Prado (1986) 

sobre O que é família. Contudo, faltam estudos mais consistentes sobre o impacto que a 

falta de vínculos familiares, comunitários e de referências sociais causam especificamente 

no adolescente. Para Winnicott (2005), o ambiente familiar afetivo e continente às 

necessidades da criança e, mais tarde do adolescente, constitui a base para o 

desenvolvimento saudável ao longo de todo o ciclo vital. Tanto a imposição do limite, da 

autoridade e da realidade, quanto o cuidado e a afetividade são fundamentais para a 

constituição da subjetividade e desenvolvimento das habilidades necessárias à vida em 

comunidade.   

Assim, as experiências vividas na família tornarão gradativamente a criança e o adolescente 

capazes de se sentirem amados, de cuidar, se preocupar e amar o outro, de se 

responsabilizar por suas próprias ações e sentimentos. Estas vivências são importantes 

para que se sintam aceitos também nos círculos cada vez mais amplos que passarão a 

integrar ao longo do desenvolvimento da socialização e da autonomia. 
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Entretanto, é preciso ampliar a compreensão das dificuldades que as famílias em situação 

de vulnerabilidade social passam para oferecer tal ambiente as suas crianças e 

adolescentes, visto suas necessidades de sobrevivência, as condições precárias de 

habitação, saúde e escolarização, a exposição constante aos ambientes de alta violência 

urbana, dentre outros fatores. Não é por acaso que se necessita de desenvolvimento de 

programas sociais voltados para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, quer tenha vínculos comunitários e familiares intactos, quer esteja em situação de 

afastamento provisório ou não de suas famílias. 

No entanto, apesar da situação em que se encontre a família, e desde que os integrantes 

dela não infrinjam os direitos da criança e do adolescente, autores como Bowlby, (1988), 

Nogueira (2004), Pereira (2003) entre outros, são unânimes em afirmar que a separação da 

criança e do adolescente do convívio com ela, seguida de institucionalização, pode 

repercutir negativamente sobre seu desenvolvimento, sobretudo quando não for 

acompanhada de cuidados adequados, administrados por um adulto com o qual possam 

estabelecer uma relação afetiva estável, até que a integração ao convívio familiar seja 

possível novamente. 

Na adolescência, em virtude dos desafios enfrentados, a privação da convivência familiar e 

comunitária pode tornar particularmente doloroso o processo de amadurecimento, frente à 

falta de referenciais seguros para a construção de sua identidade, desenvolvimento da 

autonomia e elaboração de projetos futuros, acompanhados ainda de rebaixamento da 

autoestima (JUSTO, 1997). 

Pereira (2003) observou que a adolescência nos serviços de acolhimento institucional pode 

ser acompanhada de sentimentos de perda, frente à aproximação da maioridade e 

consequente separação da instituição que, muitas vezes, os vínculos nela construídos 

constituem no único referencial do qual o adolescente dispõe. A autora destaca ainda, a 

importância da atenção às necessidades específicas desta etapa do ciclo vital e do trabalho 

pela garantia do direito à convivência familiar e comunitária do adolescente. 

Quando a convivência familiar é saudável, a família é o melhor lugar para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Todavia, é preciso lembrar que ela, lugar de 

proteção e cuidado, é também lugar de conflito e pode até mesmo ser o espaço de violação 

de direitos. Nessas situações, medidas de apoio deverão ser tomadas, bem como outras 

que se mostrem necessárias, de modo a assegurar o direito da criança e do adolescente de 

se desenvolver no seio de uma família, prioritariamente a de origem e, excepcionalmente, a 

substituta.  
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3. CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA 

A partir da sua entrada na educação infantil ou no ensino fundamental, a criança expande 

seu núcleo de relacionamentos para além da família. Durante a infância e a adolescência o 

desenvolvimento é continuamente influenciado pelo contexto no qual a criança e o 

adolescente estão inseridos.  

A relação com colegas, professores, vizinhos e outras famílias, bem como da 
utilização das ruas, quadras, praças, escolas, igrejas, postos de saúde e outros, 
crianças e adolescentes interagem e formam seus próprios grupos de 
relacionamento. Na relação com a comunidade, as instituições e os espaços sociais, 
eles se deparam com o coletivo – papéis sociais, regras, leis, valores, cultura, 
crenças e tradições, transmitidos de geração a geração – expressam sua 
individualidade e encontram importantes recursos para seu desenvolvimento 
(NASCIUTI, 1996, p. 100 e 126). 

Os espaços e as instituições sociais são, portanto, mediadores das relações que as crianças 

e os adolescentes estabelecem, contribuindo para a construção de relações afetivas e de 

suas identidades individual e coletiva. Nessa direção, se o afastamento do convívio familiar 

for necessário, as crianças e adolescentes devem, na medida do possível, permanecer no 

contexto social que lhes é familiar. Além de muito importante para o desenvolvimento 

pessoal, a convivência comunitária favorável contribui para o fortalecimento dos vínculos 

familiares e a inserção social da família. 

Nesse sentido, Takashima (2004) destaca que algumas estratégias da comunidade 

contribuem para a proteção da criança e do adolescente, constituindo formas de apoio 

coletivo entre famílias em situação de vulnerabilidade social: redes espontâneas de 

solidariedade entre vizinhos: a família recebe apoio em situações de crise como morte, 

incêndio ou doenças; práticas informais organizadas: a comunidade compartilha com os pais 

ou responsáveis a função de cuidado com a criança e com o adolescente, bem como 

denuncia situações de violação de direitos, dentre outras; e práticas formalmente 

organizadas: a comunidade organiza projetos e cooperativas para a geração de emprego e 

renda, por exemplo. 

Pereira e Costa (2004), em O ciclo recursivo do abandono, estudaram sobre o acolhimento 

institucional, e observaram que as famílias de crianças e adolescentes abrigados 

geralmente não possuem rede familiar extensa ou redes sociais de apoio na comunidade. 

As autoras apontam que estas famílias, predominantemente monoparentais e chefiadas pela 

mulher, possuem uma história marcada pela exclusão social, migração e ruptura de vínculos 

afetivos.  

Vivências de “desenraizamento familiar e social” associam-se à falta de um grupo familiar 

extenso e de vínculos significativos na comunidade aos quais a família possa recorrer para 
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encontrar apoio ao desempenho de suas funções de cuidado e proteção à criança e ao 

adolescente. Para as referidas autoras: 

Além da influência que o contexto exerce sobre o desenvolvimento da criança e do 
adolescente, as redes sociais de apoio e os vínculos comunitários podem favorecer 
a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares, bem como a proteção e o 
cuidado à criança e ao adolescente. Além de potencial para o desenvolvimento da 
criança, do adolescente e da família é na utilização dos espaços e instituições 
sociais e nas relações socialmente estabelecidas que direitos são também violados 
(PEREIRA e COSTA,2004 APUD, BRASIL, 2006 p. 40). 

As famílias também podem estar particularmente expostas a tensões externas que 

fragilizam seus vínculos, tornando-as mais vulneráveis. A violência, a discriminação, o 

consumismo veiculado na mídia, a intolerância e a falta de acesso às políticas sociais 

básicas – aspectos, relacionados à própria estruturação da sociedade brasileira - acabam 

repercutindo sobre a possibilidade de uma convivência familiar e comunitária saudável.  

Nesse sentido, Szymanski (2002) relembra que a violência é responsável pela maior parte 

das mortes entre jovens das camadas mais empobrecidas da população. A autora afirma 

que a violência urbana, fortemente associada ao tráfico e ao consumo de drogas, tem 

reflexos na vida das famílias das diferentes classes sociais repercutindo sobre as relações 

intrafamiliares, no desenvolvimento de seus membros e na relação com o contexto social. 

Assim, é possível afirmar, conforme destacado por Vicente (2004), que os vínculos 

familiares e comunitários possuem uma dimensão política, na medida em que tanto a 

construção quanto o fortalecimento dos mesmos dependem também, dentre outros fatores, 

de investimento do Estado em políticas públicas voltadas à família, à comunidade e ao 

espaço coletivo – habitação, saúde, trabalho, segurança, educação, assistência social, 

desenvolvimento urbano, combate à violência, ao abuso e à exploração de crianças e 

adolescentes, distribuição de renda e diminuição da desigualdade social, meio ambiente, 

esporte e cultura, dentre outros.  

4. O PLANO DE NACIONAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA  

Como apresentado nesse trabalho, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) em 1993 e com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança em 

1990, temos uma mudança no cenário nacional que provoca rupturas em relação às 

concepções e práticas assistencialistas e institucionalizantes. 

Como podemos ver 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. 
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Contudo, a história social das crianças, dos adolescentes e das famílias, apresentada no 

início deste texto, revela que estas encontraram e ainda encontram inúmeras dificuldades 

para proteger e educar seus filhos. Dificuldades que foram traduzidas pelo Estado em um 

discurso sobre uma pretensa “incapacidade” da família de orientar os seus filhos, que 

subsidiou suas ações de institucionalização de crianças e adolescentes de baixa renda ao 

longo de vários anos. 

Diante desse cenário de mudanças na legislação e de paradigmas, em 2002 foi realizado no 

Brasil um Colóquio Técnico sobre Rede Nacional de Abrigos, que contou com a participação 

de entidades governamentais e não-governamentais dos diferentes estados. Nesse evento 

foram identificadas ações a serem priorizadas, entre elas: a realização de um censo 

nacional de crianças e adolescentes em abrigos e práticas institucionais, e a elaboração de 

um Plano de Ação para o seu reordenamento. Para continuação desse processo foi criado 

um Comitê Nacional para o Reordenamento dos Abrigos, que tinha por objetivo estimular 

mudanças nas políticas e práticas de atendimento, para a efetivação do que preconiza o 

ECA a respeito do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. 

No início de 2004, o CONANDA elegeu como uma de suas prioridades a promoção do 

direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. O Ministro Chefe da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o Ministro de Estado de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome se articularam e propuseram a convocação de outros Ministérios 

e atores nesse movimento. Assim, com essa maior integração intersetorial, ampliou-se o 

escopo temático para além da proposta inicial de reordenamento dos abrigos, incorporando 

questões sobre Família e Adoção. Com isso, a Comissão Intersetorial, tirada do Comitê 

Nacional, teve por finalidade superior construir subsídios para a elaboração do “Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária”. 

Portanto, com vistas a uma política de promoção, proteção e defesa do direito da criança e 

do adolescente à convivência familiar e comunitária, em 2006 a Presidência da República, a 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, o CONANDA, o Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS), e com 

apoio do UNICEF, lançam o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PCFC), produto histórico da 

elaboração de inúmeros atores sociais comprometidos com os direitos das crianças e 

adolescentes brasileiros. Essa ação acontece simultaneamente com um processo de 

discussão internacional liderado pelo Comitê dos Direitos da Criança da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre a necessidade de aprimorar os mecanismos de proteção 

integral dos direitos da criança privada dos cuidados parentais. 
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Como objetivo o Plano espera contribuir para a construção de um novo patamar conceitual 

que orientará a formulação das políticas para que cada vez mais crianças e adolescentes 

tenham seus direitos assegurados e encontrem na família os elementos necessários para 

seu pleno desenvolvimento. Novas possibilidades, recursos e habilidades são desenvolvidos 

frente aos desafios que se interpõem em cada etapa de seu ciclo de desenvolvimento e, 

como seus membros, ela está em constante evolução: seus papéis e organização estão em 

contínua transformação.  

Desse modo, esse ponto é de fundamental importância para se compreender o investimento 

no fortalecimento e no resgate dos vínculos familiares em situação de vulnerabilidade, pois 

cada família, dentro de sua singularidade, é potencialmente capaz de se reorganizar diante 

de suas dificuldades e desafios, de maximizar as suas capacidades, de transformar suas 

crenças e práticas para consolidar novas formas de relações. Porém, o fortalecimento da 

família deve ser apoiado e maximizado por políticas de apoio sócio familiar, em diferentes 

dimensões, que visem à reorganização do complexo sistema de relações familiares, 

especialmente no que se refere ao respeito aos direitos de crianças e adolescentes. 

Para tanto, a efetivação desse direito envolve o esforço de toda a sociedade e o 

compromisso com uma mudança cultural que atinge as relações familiares, as relações 

comunitárias e as relações do Estado com a sociedade. E só será garantido com a interação 

de todas as políticas sociais, com centralidade na família para o acesso a serviços de 

saúde, educação de qualidade, geração de emprego e renda, entre outros. Dessa forma, as 

contribuições sobre o papel de cada setor no apoio e garantia dele será de grande 

relevância.  

Contudo, apesar do Plano corroborar a necessidade de efetivação do direito à convivência 

familiar e comunitária para todas as crianças e adolescentes, ele faz um corte em três eixos 

principais: em primeiro lugar, a família de origem e a comunidade na qual está inserida, a 

importância da preservação dos vínculos familiares e comunitários e o papel das políticas 

públicas de apoio sócio familiar; em segundo lugar, a intervenção institucional nas situações 

de rompimento ou ameaça de rompimento dos vínculos familiares e no investimento no 

reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional e na implementação dos 

Programas de Famílias Acolhedoras3, com ênfase na excepcionalidade e na provisoriedade 

                                                 
3
 Segundo o PNCFC (2006), o Programa de Famílias Acolhedoras caracteriza-se como um serviço que organiza 

o acolhimento, na residência de famílias acolhedoras, de crianças e adolescentes afastados da família de origem 
mediante medida protetiva. Representa uma modalidade de atendimento que visa oferecer proteção integral às 
crianças e aos adolescentes até que seja possível a reintegração familiar.  Ressalta-se que este Programa não 
deve ser confundido com a adoção. Trata-se de um serviço de acolhimento provisório, até que seja viabilizada 
uma solução de caráter permanente para a criança ou adolescente – reintegração familiar ou, excepcionalmente, 
adoção. 
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destas medidas e, ainda, na preservação, fortalecimento e restauração dos vínculos 

familiares; por fim, em terceiro lugar, a necessidade de uma nova família para a criança e 

para o adolescente que perdeu a sua própria.   

Historicamente essas instituições, abrigos, orfanatos, casas-lares, tinham o objetivo de 

prevenir ou tratar atitudes ou situações de “desvio” individual e social, o que resultava na 

institucionalização e na quebra dos vínculos familiares e comunitários. Sob a perspectiva da 

Proteção Integral, esses programas e instituições passam a ter um novo foco de ação, 

diante das condições de vulnerabilidade apresentadas pelas famílias. 

Portanto, o Plano expressa a pertinência da convivência familiar, enquanto direito, prevê a 

participação das três esferas de governo, estabelece ações e prazos específicos à sua 

efetivação, representando um avanço no reconhecimento da criança e do adolescente como 

“sujeitos de direitos”.  

A fundamentação conceitual, histórica e jurídica que é apresentada possibilita a 

compreensão de suas diretrizes e objetivos, além da mobilização das esferas 

governamentais em sua implementação, o que representa avanços no âmbito da política de 

atendimento às crianças e dos adolescentes, que historicamente foi marcada pela negação 

de direitos e da própria infância, pela filantropia e assistencialismo e até mesmo, pela 

repressão e violência. 

O reordenamento das instituições de acolhimento e os programas criados no sentido de 

devolver a criança e ao adolescente o convívio familiar e comunitário (como o Programa de 

Famílias Acolhedoras e de Adoção), que estão previstos no Plano, se configuram 

mecanismos de transformação da situação de crianças e adolescentes, cujos vínculos 

familiares estejam fragilizados ou tenham sido quebrados, diante das condições de 

vulnerabilidade social a que foram expostos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os avanços legais e normativos no sentido de garantir o direito à Convivência Familiar e 

Comunitária são notórios, todos os mecanismos e legislações criados nesse sentido são de 

fato um avanço, principalmente se considerarmos o contexto a que, historicamente, foram 

submetidas as crianças e adolescentes: alvos de políticas ora repressoras, ora caritativas. 

No entanto, apenas marcos normativos não são suficientes para a efetivação de um direito, 

é necessário a ação do Estado por meio de políticas públicas que deem às famílias a 

proteção necessária para que elas cuidem dos seus membros. A garantia da convivência 

familiar e comunitária implica na garantia de outros direitos, também subscritos em lei: 
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saúde, educação, moradia entre outros. Sem essas garantias o direito à convivência familiar 

e comunitária não passará de um discurso, vazio de significado e efetivação. 
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