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MANIFESTAÇÃO DO MOVIMENTO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES CONTRÁRIA A POSSIBILIDADE DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO 
FUNCIONAREM COMO FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E TEREM PRIORIDADE PARA ADOTAR 
AQUELA CRIANÇA OU ADOLESCENTE POR ELES ACOLHIDO 

 

O MOVIMENTO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
é um coletivo de indivíduos, movimentos sociais e entidades organizado 
para promover a defesa e o cumprimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e dos princípios da Proteção Integral, incorporada na 
Constituição Federal de 1988. Desde 2017, o Movimento tem atuado frente 
a proposições legislativas e ações institucionais que contrariam o espírito 
original do ECA de busca por justiça social e emancipação. 

Destacamos que a Constituição Federal de 1988, alinhada aos tratados 
internacionais e, principalmente, com a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (ONU, 1989)1, afirma a prioridade absoluta da infância e da 
adolescência o que implica na garantia dos direitos fundamentais entre eles 
o de convivência familiar e comunitária. Subjacente a este reconhecimento  
há a compreensão de que ele é fundamental para o desenvolvimento da 
criança e do adolescente, os quais não podem ser concebidos de modo 
dissociado de sua família,  do contexto sociocultural e de todo o seu 
contexto de vida (2006, p. 29). 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC, 2006)2,  
reforçou o acolhimento familiar na agenda nacional já previsto no Plano 
Nacional de Assistência Social em 2004, como uma modalidade de 
atendimento alternativo que se caracteriza como um serviço que organiza 
o acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados da família 
de origem mediante medida protetiva, na residência de famílias 
acolhedoras devidamente preparadas e monitoradas para oferecer 

 
1 A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, 
2 Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária/ Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
– Brasília-DF : Conanda, 2006. 
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proteção integral às crianças e aos adolescentes até que seja possível a 
reintegração familiar.  O ECA no Art. 34, § 3.º define que a  União apoiará a 
implementação de serviços de acolhimento em FAMÍLIA ACOLHEDORA 
COMO POLÍTICA PÚBLICA, os quais deverão dispor de equipe que organize 
o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de 
FAMÍLIAS SELECIONADAS, CAPACITADAS E ACOMPANHADAS QUE NÃO 
ESTEJAM NO CADASTRO DE ADOÇÃO. 

Enquanto uma política social, ela tem como objetivos: promover o 
acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados 
temporariamente de sua família de origem; acolher e dispensar cuidados 
individualizados em ambiente familiar; preservar vínculos com a família de 
origem (salvo determinação judicial em contrário); possibilitar a 
convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas; apoiar o 
retorno da criança e do adolescente à família de origem.  
 
Ressalta-se que este Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras não 
deve ser confundido com a adoção, pois executa uma ação protetiva 
definida em lei e tipificada no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
como um SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE, cuja metodologia de funcionamento contempla:  
 

• mobilização, cadastramento, seleção, capacitação, acompanhamento e 
supervisão   das   famílias acolhedoras por uma equipe multiprofissional; 

• acompanhamento psicossocial das famílias de origem, com vistas à reintegração 
familiar; e 

• articulação com a rede serviços, com a Justiça da Infância e da Juventude e com 
os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Deste modo, famílias acolhedoras são preparadas para oferecer aos 
usuários desta política seguranças de acolhida, de convívio ou vivência 
familiar, comunitária e social e, de desenvolvimento de autonomia 
individual, familiar e social. Não deve ter como objetivo final a adoção das 
crianças e/ou adolescentes acolhidos, visto que esta intencionalidade é 
contraditória à de promover e reforçar vínculos com a família de origem. 
Salienta-se, ainda, que crianças e adolescentes precisam de variados e 
diferentes vínculos para seu pleno desenvolvimento e, tanto o retorno à 
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família de origem, quanto o ingresso em uma nova família são etapas 
diversas a serem devidamente trabalhadas com os acolhidos em momentos 
diferentes. 

A Lei nº 12.010 (Lei Nacional de Adoção) trouxe o aperfeiçoamento da 
sistemática prevista na Lei nº 8.069 (ECA) para garantir o direito à 
convivência familiar, impondo ao Poder Judiciário a obrigação da criação e 
manutenção de cadastros estaduais e nacional de adoção. É certo que a 
filiação pela adoção é tão importante quanto a biológica. Porém, deve-se 
levar em conta o complexo processo de construção da parentalidade. Para 
tanto, é fundamental que os candidatos possam se preparar para este novo 
papel. O § 3º do Art. 50 da Lei 12.010 estabelece que a “inscrição de 
postulantes à adoção será precedida de um período de preparação 
psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância 
e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 
pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 
familiar”. Ora, a preparação para pessoas serem pais para a vida é muito 
diversa da preparação de uma família que deverá acolher uma criança por 
um tempo determinado. 

A possibilidade de que o ingresso por parte de pessoas desejosas de adotar 
uma criança integrem essa política traz riscos a todos os envolvidos: às 
famílias de origem, que poderão não ter garantidos todos os investimentos, 
encaminhamentos e cuidados necessários para superação da condição que 
gerou o acolhimento; às crianças, que poderão ter seu direito à convivência 
familiar restringido pelo desejo das famílias acolhedoras de que a adoção 
se concretize; às próprias famílias acolhedoras, que poderão ter suas 
expectativas frustradas caso a criança retorne à família de origem, tendo de 
vivenciar e elaborar o luto repetidamente após a criação de vínculos 
baseados no desejo de parentalidade com as crianças acolhidas; à própria 
segurança jurídica que a atenção e o cumprimento à ordem dos Cadastros 
Estaduais e Nacional oferecem. 

O PL em questão, de forma camuflada, carrega a concepção de que crianças 
estarão melhor protegidas no seio de uma família com melhores condições 
econômicas, que tem o “motivo nobre o desejo de dar a uma criança 
vulnerável um futuro melhor”, conforme explicitado na justificativa do 
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documento. É claro que diante de violações de seus direitos, crianças e 
adolescentes precisam de medidas de proteção, e a própria legislação é 
clara quanto ao fato de o acolhimento ser uma medida excepcional e 
provisória para tais situações, sendo a adoção uma possibilidade desejável 
quando não há o retorno à família de origem. 

Diante de todo o  exposto o MOVIMENTO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES vem a público MANIFESTAR-SE CONTRÁRIO ao 
Projeto de Lei 755 de 2020 de autoria da Deputada Estadual Janaína 
Paschoal e SOLICITAR AOS SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO que se mostrem atentos e 
defensores da ADOÇÃO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL e da ampliação 
qualificada dos serviços de acolhimento em FAMILIAS ACOLHEDORAS como 
uma modalidade de  cuidado alternativo necessário e oportuno à proteção 
integral de crianças e adolescentes afastados dos cuidados parentais.  

 

Coletivo do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e 
Adolescentes 

 

 

 


