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RESUMO

Este trabalho é fruto de pesquisa em desenvolvimento no âmbito do Curso de Doutorado em Direito e Evolução Social da Universidade Estácio de 
Sá. A análise começa com o princípio da prevalência pela convivência familiar e comunitária, positivado nos art. 23, parágrafo único do ECA, que 
regulamentou o art. 226, § 8º da Constituição Federal de 1988, que dá prioridade para a permanência dos filhos com seus pais. O ECA prevê que a 
inserção de crianças e adolescentes em unidades de acolhimento institucional é uma das medidas especificamente protetivas elencadas no art. 
101 do ECA, estando indicado no art. 92. As unidades se destinam a atender a população infantil que se encontra em “situação de risco pessoal e 
social”, por isso, e em consonância com a proteção integral, o acolhimento institucional deve ser medida temporária e deve ser utilizado como 
forma de transição, uma vez que visa, de acordo com a norma, à reintegração familiar. A decretação da medida protetiva de acolhimento 
institucional poderá ser feita pelo Conselho Tutelar ou pelo Poder Judiciário, mas sua manutenção se dá apenas pela via judicial com a 
instauração de processo contencioso. A discussão posta é se as “violações de direitos”, que cabem na categoria jurídica “negligência”, 
autorizadora do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, não se transformam em (re) violações com o afastamento do convívio 
familiar. Importantes pesquisas se dedicaram ao levantamento e análises quantitativa e qualitativa acerca do acolhimento institucional de 
crianças e adolescentes.  No caso do município do Rio de Janeiro, algumas pesquisas concluíram que ainda persiste a cultura do abrigamento na 
cidade, com práticas permeadas por ambiguidades e contradições, especialmente por parte do Poder Judiciário. Os dados coletados indicaram 
que as causas justificadoras do acolhimento institucional de crianças e adolescentes envolvem muito mais as ações de outras políticas públicas de 
Estado, como educação, saúde e a própria assistência social. A lógica a favor do abrigamento coloca em risco a aplicabilidade do princípio da 
convivência familiar e comunitária, realidade comprovada com a experiência profissional no Conselho Tutelar. A ênfase na institucionalização 
representa um retorno ao Código de Menores pautado pela repressão e o autoritarismo típicos do menorismo. Assim, mesmo com a publicação 
do ECA, o modelo de tutela das famílias pobres permanece a partir de novas e antigas instâncias de controle, os Conselhos Tutelares e os Juízes 
da Infância e Juventude, a despeito de um paradigma protetivo. A categorização “família negligente” representa o novo estatuto jurídico das 
famílias pobres justificadoras da intervenção estatal, pois o discurso não é mais o da falta de condições materiais para o cuidado dos filhos, e sim 
o desrespeito aos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a pobreza caracterizada como incompetência familiar em 
desconsideração às relações de poder contemporâneas presentes nesses núcleos familiares. A academia tem papel fundamental na reflexão e 
construção de uma nova cultura institucional para os operadores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), e provocar o debate é um dos 
objetivos deste ensaio.
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