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“A criança abandonada mobiliza a culpa social que 
todos nós, inconscientemente, carregamos. Como nos 
engajar num trabalho de acolher a criança, ampará-la, 
substituir as funções maternas e paternas, sem cair na 
tentação de projetarmos num “mau” externo a 
responsabilidade por esse fracasso? [...] Essas e outras 
possíveis explicações vão se construindo e não são 
nunca a verdade toda, à medida que a própria criança 
não foi escutada nem autorizada a construir por si 
própria a sua verdade, a sua história, a sua explicação. 
É essa história que incomoda a todos nós.” (Isabel 
Marin) 
 



“As crianças é que escolhem seus pais.” (Françoise 
Dolto)  
 

RESUMO 

 

A presente dissertação investiga a efetivação do direto à identidade familiar plena da 

criança e do adolescente que se encontram sob a medida de acolhimento institucional 

diante da privação parcial ou total do convívio com os pais. A fundação da identidade 

da criança institucionalizada é tema de grande complexidade, uma vez que depende da 

relação de convivência e de afeto com o outro. A formação e o rompimento de vínculos 

parentais foram examinados pelo vieis psicossocial, filosófico e legal através da teoria 

do apego, da referência genealógica do Estado, da identidade narrativa e do exame 

analítico da legislação internacional e brasileira. O primeiro outro na vida da criança - a 

família – é aprofundado a partir de suas múltiplas características contemporâneas, sem 

perder de vista as peculiaridades dos núcleos familiares vulneráveis que, por carência 

socioeconômica, em sua grande maioria, utilizam a rede de atendimento institucional 

como meio de assegurar aos filhos os direitos fundamentais. Pretende-se, ainda, 

demonstrar que a função dos pais na garantia do direito à plena identidade dos filhos 

não se resume ao reconhecimento deste status parentofilial e, para tanto, foi realizada a 

distinção entre direitos da personalidade e direitos pessoais, estado de filiação e 

identidade familiar. Por ser o local da fala da criança no momento da investigação do 

tema, a entidade de acolhimento e o seu papel na constituição do processo identitário de 

crianças e adolescentes foi alvo de reflexão, isto porque estes sujeitos de direito se 

situam em um lugar de passagem, onde os laços de apego são temporários e instáveis. A 

criança institucionalizada necessita ser ouvida e ter voz para narrar a sua própria história 

familiar, formando sua personalidade com todas as referências que o acolhimento e a 

rede de proteção lhe disponibilizam, através da construção de elos identitários com 

famílias possíveis: biológica, socioafetiva, simbólica, plural. Sob a ótica da doutrina da 

proteção integral, a identidade familiar apresenta-se como direito indispensável à 

ancoragem do ser humano em processo de formação na sociedade e na família, 

necessitando do atuar proativo e solidário de todos, outros para os quais a criança 

institucionalizada seja o alvo de alteridade.  



Palavras-chave: Criança e adolescente. Acolhimento institucional. Identidade familiar. 

O outro referencial. Narrativa do Acolhido. Alteridade. 

ABSTRACT 

 

The formation, the breach and the reconstruction of institutionalized child and 

adolescent family identity: the other reference to the host narrative 

 

This dissertation investigates the enforcement of child and adolescent’s right to full 

family identity which are under hosting body in face of partial or total coexistence with 

the parents. The institutionalized child’s identity foundation is a very complex theme 

once it depends on the relationship and affection with the other. The formation and 

breach of parental links were examined by psychosocial, philosophical and legal bias 

through the theory of attachment, the genealogical reference of the State, the narrative 

identity and the analytical examination of the international and Brazilian legislation. 

The first other in the child’s life – the family – is deepened from its multiple 

contemporary characteristics, without losing the sight of the peculiarities from the 

vulnerable family nucleus that, due to social-economic needs, generally speaking, use 

the institution network as a way to ensure the fundamental rights to their children. The 

aim is also to demonstrate that the role of the parents in guaranteeing the right to full 

identity of their children, isn’t only the recognition of this parental status, and for this 

purpose, the distinction among personality rights and personal rights, affiliation state 

and family identity were held. As it is the place of the child’s speech at the moment of 

the theme investigation, the hosting body and its role in the constitution of the child and 

adolescent identity process, was a target for thinking because all are in a passing place 

where the attachment bonds are temporary and unstable. The institutionalized child 

needs to be heard and to have voice to tell their own familiar history, building their 

personality with all the references the hosting body and the protection network provided 

them, through the construction of identity links with possible families: biological, socio-

affective, symbolical and plural. Under the view of the doctrine of integral protection, 

the family identity is presented as the essential right to human being anchoring in the 

process of formation in the society and in the family, requiring the proactive and 

sympathetic performance of all others for whom the institutionalized child is the target 

of alterity. 



Key words: Child and adolescent. Hosting body. Family identity. The  other referencial.  

The hosted narrative. Alterity. 
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