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Introdução
O presente Plano Municipal, iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (COMTIBA) de Curitiba, responde às indicações e
normas estabelecidas no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006)
que definem como competência e atribuição dos municípios a co-responsabilidade
por sua execução e a produção de informações sistematizadas sobre sua
implementação em nível local, consolidadas em um Plano Municipal.
O Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – PMCFC é resultado de um
processo participativo de elaboração conjunta, envolvendo representantes de
secretarias do governo municipal, Sistema de Garantia de Direitos – SGD, sociedade
civil organizada e crianças e adolescentes, os quais compuseram uma Comissão
Intersetorial que elaboraram este Plano.
Com esta iniciativa, reconheceu-se a importância da mobilização do
município e da sociedade para que as crianças e os adolescentes sejam vistos de
forma indissociável de seu contexto familiar e comunitário. Portanto, no processo
de formulação e implementação das políticas orientadas pelo Plano, não se deve
perder de vista a importância das ações transversais e intersetoriais dentro do
poder público e da articulação com a sociedade. É importante destacar que as
crianças e os adolescentes não são fragmentados e com isso, deve-se pensar em
ações que garantam seu atendimento integral, com vistas à plena garantia dos
direitos e ao verdadeiro desenvolvimento social.
O PMCFC representa um importante instrumento para a mobilização
municipal e suas diretrizes certamente se transformarão em ações concretas e
articuladas de responsabilidade do Município e dos diversos atores sociais, que
assumem de forma renovada o compromisso pela promoção, proteção e defesa do
direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.
Este Plano se organiza em 7 capítulos, sendo eles:
Capítulo 1 – Apresenta o marco histórico, a legislação sobre a criança e o
adolescente e as estratégias federais, estaduais e municipais para garantia do
direito à convivência familiar e comunitária. Faz um apanhado histórico de como o
município de Curitiba se organizou para a construção do Plano Municipal e quais
ações municipais foram realizadas em prol da efetivação dos direitos da criança e
do adolescente;
Capítulo 2 – Dispõe sobre a família e seu contexto sociocultural, sobre a
importância da convivência familiar e comunitária, indicando quais os programas
de auxílio e proteção ofertados no município de Curitiba. Também retrata a criança
e o adolescente em suas peculiaridades de desenvolvimento e em situações de
violações de direitos, mencionando a co-responsabilização do Estado e da família
para proteção das crianças e dos adolescentes;
Capítulo 3 – Expõe dados sociodemográficos do município de Curitiba, da
rede de proteção à criança e ao adolescente, bem como um diagnóstico de
acolhimentos de crianças e adolescentes em Curitiba;
Capítulo 4 – Aborda os 9 princípios norteadores do Plano Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária;
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Capítulo 5 – Indica os 9 objetivos do Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária;
Capítulo 6 - Apresenta o Plano de Ação do Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária, o qual está organizado em 4 eixos estratégicos e articulados entre si.
O plano de ação propõe ações a serem realizadas em curto, médio e longo prazo,
bem como quais os resultados esperados para cada ação e quais são os atores e
articulares envolvidos;
Capítulo 7 - Menciona como será realizada a implantação, o
monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária,
indicando as atribuições e competências do município de Curitiba para
implantação do Plano, além de citar quais os indicadores de eficácia e
monitoramento do Plano.
Diante dos conteúdos apresentados ao decorrer deste Plano, estima-se que
o município de Curitiba efetivamente privilegie as ações construídas para o
mesmo, garantindo a proteção integral da criança e do adolescente e
especialmente, a efetividade do direito à convivência familiar e comunitária.
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1. Marco Histórico
1.1 LEGISLAÇÃO
As crianças e os adolescentes têm direitos subjetivos à
liberdade, à moral, à educação, à saúde, à proteção no
trabalho, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao
desporto, à habitação, a um meio ambiente de
qualidade e outros direitos individuais indisponíveis,
sociais, difusos e coletivos. (BRASIL, 2006).
O Direito da Criança e do Adolescente demarcou um campo especial no
ordenamento brasileiro. A partir de 1988, com a Constituição Federal, crianças e
adolescentes são reconhecidos na condição de sujeitos de direitos e não meros
objetos de intervenção no mundo adulto. A proteção integral às crianças e
adolescentes ficou consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da
Constituição Federal de 1988, amparados no status de prioridade absoluta dado à
criança e ao adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas
humanas em desenvolvimento.
Segundo Saraiva (2002), pela primeira vez na história brasileira, a questão
da criança e do adolescente é abordada como prioridade absoluta e a sua proteção
passa a ser dever da família, da sociedade e do Estado. Contudo, coube à Lei
Federal Nº 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 13
de julho de 1990, a incumbência na concretização dos novos pressupostos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) rompe com um passado de
exclusão social, sustentando-se na Doutrina da Proteção Integral. Este determina
a prevalência dos direitos de crianças e adolescentes, balizado no pressuposto
constitucional de proteção integral, por meio da família, da sociedade e do Estado.
Desta forma, o Estado assume sua parcela na obrigatoriedade e na efetivação de
políticas públicas e sociais que possibilitem a garantia e o reconhecimento de
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.
A Doutrina da Proteção Integral na área da infância e adolescência teve seu
crescimento primeiramente em âmbito internacional, em convenções e
documentos na área da criança, dentre os quais se destaca a Convenção
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Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, aprovada por unanimidade
pela Assembléia Geral das Nações Unidas.
A Convenção definiu a base da Doutrina da Proteção Integral ao proclamar
um conjunto de direitos de natureza individual, difusa, coletiva, econômica, social e
cultural, reconhecendo que criança e adolescente são sujeitos de direitos que
necessitam de cuidados e proteção especiais em razão das especificidades do ciclo
de vida. Com força de lei internacional, exigiu dos países signatários a adaptação
das legislações às suas disposições e o comprometimento com a não violação de
seus preceitos, instituindo, para isto, mecanismos de controle e fiscalização.
(VERONESE; OLIVEIRA, 2008).
Com isso, o surgimento de uma legislação que tratasse crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos tornou-se imprescindível para que
preceitos constitucionais não fossem reduzidos a meras intenções.
Diante disso, o Brasil, com base nas discussões sobre a Convenção, adotou
no texto da Constituição Federal de 1988 a Doutrina da Proteção Integral,
consagrando-a em seu art. 227:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.”

Pela nova ordem estabelecida, criança e adolescente são sujeitos de direitos
portadores não só de uma proteção jurídica comum e reconhecida para todas as
pessoas, mas também de uma “supraproteção ou proteção complementar de seus
direitos” (BRUNÕL, 2001, p.92), dirigida ao conjunto de todas as crianças e
adolescentes, não cabendo exceção.
Outra variável estruturante desta doutrina é a compreensão de que crianças
e adolescentes estão em peculiar condição de pessoas humanas em
desenvolvimento, encontram-se em situação especial e de maior vulnerabilidade,
ainda não desenvolveram completamente sua personalidade, e por isso,
demandam um regime especial de salvaguarda que lhes permita desenvolver suas
potencialidades humanas em plenitude.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/90) foi
a lei complementar no processo de consolidação da Doutrina da Proteção Integral,
ao definir direitos da criança e do adolescente, prever métodos e instrumentos de
exequibilidade aos novos princípios constitucionais de gestão e de garantia das
efetivações dos novos conteúdos. Com o Estatuto, surgem os Conselhos e os
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – municipal, estadual e nacional –
(art. 88, II e IV) e o Conselho Tutelar – apenas no âmbito municipal – (art. 131),
órgãos obrigatórios em todos os Municípios (arts. 132 e 261, parágrafo único), sob
pena de necessária ação judicial garantidora da proteção.
Assim, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente esclarece a
proteção complementar instaurada pela nova doutrina, ao afirmar que a criança e
ao adolescente são garantidos todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, bem como são sujeitos à proteção integral.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurandolhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990, Art. 3º).

O Estatuto estabelece ainda, no parágrafo único do artigo 4º, a garantia da
prioridade absoluta como sendo: a) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou
de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Em seus descritos, o ECA deixa evidente o princípio da igualdade de todas
as crianças e adolescentes, estes compreendidos como todos os seres humanos que
contam entre zero e 18 anos, não havendo segmentos ou categorias distintas de
garantia de direitos, ainda que estejam inseridos em situações sociais, econômicas
e culturais diferenciadas.
Dentre os direitos fundamentais de crianças e adolescentes garantidos pelas
legislações e normativas nacionais e internacionais, a convivência familiar e
comunitária é idealizada como algo primordial para o desenvolvimento de crianças
e adolescentes devendo estar associada ao seu contexto sociocultural e
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principalmente a sua família. Nesta concepção, a lei nº. 12.010/2009 trouxe
alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com destaque para o
Capítulo III, que alterou o Direito à Convivência Familiar e Comunitária,
estipulando, por exemplo, prazos para a avaliação da situação das crianças e
adolescentes em situação de acolhimento.
O ECA reconhece e preconiza família enquanto estrutura vital, essencial ao
desenvolvimento humano e à socialização da criança e do adolescente, ao
assegurar, no artigo 19, a toda criança e adolescente o direito de ser criado e
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurando a convivência familiar e comunitária, zelando por um ambiente livre
da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, pessoas que os
submetam a maus-tratos, ou lhes imponham tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório e constrangedor ou que pratiquem exploração, abuso,
crueldade e opressão (Artigos 5º, 18 e 19 do ECA).
Embora os direitos fundamentais reflitam a proteção integral preconizada,
representando grande avanço, o aprofundamento das desigualdades sociais, com
todas as suas consequências, principalmente para as condições de vida das
crianças e dos adolescentes, aponta para a necessidade permanente de revisão dos
paradigmas

assistenciais

cristalizados

na

sociedade,

sob

a

ótica

da

multidisciplinaridade e da intersetorialidade ante a complexidade e multiplicidade
dos vínculos familiares. O desafio que atinge a todos, sociedade, famílias e Estado, é
o de transformar os direitos fundamentais em prática no atual momento histórico
da infância e adolescência no Brasil, e não somente representar uma conquista
formal.
A realidade observada no cotidiano evidencia crianças e adolescentes ainda
submetidas ao trabalho infantil, em situação de rua, desaparecidas, vítimas do
tráfico de pessoas, de violência doméstica, intrafamiliar e crimes hediondos e
ainda, adolescentes em conflito com a lei, o que exige a adoção de estratégias que
conectem os avanços normativos à concretização de políticas de promoção,
proteção e defesa dos direitos fundamentais que o ECA vem reforçando desde
1990.
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1.2 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS
Os avanços de ordem legal, conceitual e estrutural das políticas públicas no
Brasil nos últimos 25 anos possibilitaram a criação e consolidação de uma rede de
proteção social responsável pela garantia dos direitos sociais estabelecidos pela
Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente e demais
normativas legais. As políticas sociais, fundamentadas na Doutrina da Proteção
Integral a crianças e adolescentes, também desenvolveram sistemas de
atendimento com cuidados específicos a essa população. A partir dos direitos
fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, segue a promulgação de leis posteriores como a Lei Orgânica da
Assistência Social, a Lei Orgânica da Saúde e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, que trazem para o âmbito operacional das políticas públicas a efetivação
dos direitos de crianças e adolescentes e suas famílias.
A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em 1993 vem provocar
rupturas

em

relação

às

concepções

e

práticas

assistencialistas

e

institucionalizadoras. Nela, a política de Assistência Social é estabelecida como
dever do Estado e direito de todos, tendo como um de seus objetivos a proteção à
família, à infância e à adolescência regida por princípios, entre eles, “o respeito à
dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, [...]” (BRASIL, LEI
8.742/93, ART. 4º).
Desta forma, a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS trata da mudança
do olhar e do fazer assistência social, estendendo o foco das políticas públicas na
infância, na adolescência e na juventude, para os demais atores sociais do chamado
Sistema de Garantia de Direitos . As crianças e adolescentes passaram a ser vistos
como sujeitos de direitos e de maneira indissociável do seu contexto sociofamiliar
e comunitário, cujos vínculos devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado.
Com a implantação da Política Nacional de Assistência Social em 2004 e sua
consolidação por meio de normativas posteriores como a Norma Operacional
Básica do SUAS – NOB/SUAS em 2005, a Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS em 2006, a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais em 2009, a lei federal 12.435/2011 (Lei do SUAS), entre outras,
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a assistência social expande sua capilaridade em território brasileiro,
possibilitando a garantia às seguranças socioassistenciais de acolhida, renda,
convívio familiar, comunitário e social, apoio/auxílio e desenvolvimento da
autonomia por meio do acesso dos cidadãos em situação de desproteção social aos
programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais.
Dentre

as

seguranças

afiançadas

pelo

SUAS,

a

segurança

de

convívio/convivência familiar, comunitária e social é a que trata da geração de
condições para o convívio social entre membros de uma família e entre pessoas de
uma mesma comunidade, por meio do estímulo a práticas coletivas ou no próprio
núcleo familiar que exercitem a sociabilidade, a afirmação de identidade e
reconhecimento do território de vivência, em diversos ciclos de vida, prevenindo e
protegendo contra o isolamento e o abandono.
A segurança de convívio amplia o campo preventivo da
proteção social ao reconhecer a importância do núcleo
familiar que se contrapõe às formas institucionais de
proteção pela internação em instituição total, expande a
proteção social pelo alargamento e fortalecimento de
vínculos sociais, desenvolve trabalho social que amplia o
universo das relações, informações, referências de pessoas,
famílias, grupos, segmentos que se constituem em recursos
que contem possibilidade de reduzir fragilidades no
enfrentamento de situação de desproteção ou risco.
(BRASIL, 2013, p. 69)
As situações de desproteção social de ordem relacional entre indivíduos,
famílias e comunidades que variam entre sentimento de pertença, parentalidade,
referências, vínculos afetivos, violências, ausência de rede de apoio, exclusão
social, entre muitas outras, fundamentam a necessidade das provisões do SUAS por
meio dos serviços socioassistenciais, executados na Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, serviços esses que hoje se
organizam de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Às crianças, adolescentes e suas famílias, foram tipificados serviços
socioassistenciais com diferentes níveis de complexidade, como o Serviço de
Proteção e Atendimento à Família (PAIF), o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos (PAEFI), o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de
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Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), Serviço de Acolhimento Institucional,
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e outros, todos zelando pela
segurança de convivência familiar e comunitária como uma das aquisições
imprescindíveis aos usuários do SUAS, com vistas a ampliar a densidade da sua
rede de proteção social.
Todavia, mesmo com a padronização dos serviços socioassistenciais em
todo o território nacional, diante das distintas realidades municipais de
estruturação e desenvolvimento territorial, também se apresentou como um
desafio ao SUAS estabelecer-se como um sistema estatal unificado com qualidade
de oferta de proteção social à população, sendo necessária uma constante
avaliação e definição de metas e prioridades nacionais.
Assim, em 2012, a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS
(revisada) trouxe como uma de suas diretrizes o Pacto de Aprimoramento do
SUAS. Este consiste em um “instrumento pelo qual se materializam as metas e
prioridades nacionais no âmbito do SUAS” (BRASIL, 2012), com a firmação de um
pacto entre União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios, com elaboração em
periodicidade quadrienal e monitoramento e revisão anual dos produtos
estabelecidos.
No tocante ao acompanhamento de crianças, adolescentes e suas famílias,
são metas para o quadriênio 2014/2017: a ampliação da cobertura dos serviços de
PAIF e PAEFI; acompanhamento de público prioritário no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos; acompanhamento do PAEFI às famílias de crianças e
adolescentes inseridos em serviço de acolhimento; entre outros.
1.3 ESTRATÉGIAS DE ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL PARA A GARANTIA DO
DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
Diante do desafio de formular e implementar políticas públicas que
assegurem a garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e
comunitária, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA aprovou, em 2006, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças à Convivência Familiar e Comunitária, produto
derivado de um longo processo de discussão e construção envolvendo
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representantes de todos os poderes e esferas de governo, da sociedade civil
organizada e de organismos internacionais, representando um grande avanço na
área dos direitos de crianças e adolescentes e suas famílias, enfatizando a
necessidade de ações integradas entre os setores governamentais, não
governamentais e da sociedade na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Todas as estratégias, objetivos e diretrizes do plano estão fundamentados
na “prevenção ao rompimento dos vínculos familiares, na qualificação do
atendimento dos serviços de acolhimento e no investimento para o retorno ao
convívio com a família de origem” (BRASIL, 2006). Para tanto, reforça a
importância do trabalho articulado em rede e à integração de objetivos, ações,
serviços, benefícios, programas e projetos dirigidos à população que se encontra
em maior vulnerabilidade social e pessoal, enfatizando a necessidade de se
estabelecerem relações interinstitucionais, intersecretariais e intermunicipais que
possam atender mais adequadamente e com maior eficiência às demandas sociais
da população.
Assim, estabelecem-se as diretrizes nacionais dispostas no Plano Nacional
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças à Convivência Familiar e
Comunitária:
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FONTE: PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS À
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.

O plano defende a adoção de políticas preventivas que proporcionem a
permanência da criança e do adolescente com sua família de origem (BRASIL,
2006) e uma atuação cautelosa dos órgãos do sistema de justiça e de execução em
relação ao afastamento da criança do ambiente familiar. Aposta ainda, no
investimento efetivo para a reintegração familiar em todos os momentos e enfatiza
a necessidade de uma comunicação permanente entre os serviços de acolhimento e
a Justiça da Infância e Juventude.
Na mesma perspectiva, é aprovado em 2013 pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná – CEDCA/PR o Plano Decenal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, contemplando em
seu plano de ação o eixo “Direito à Convivência Familiar e Comunitária”, com
objetivos, metas e ações sob responsabilidade de órgãos que compõem as diversas
esferas envolvidas com a temática.
São objetivos do Eixo Direito à Convivência Familiar e Comunitária:

FONTE: PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO
DO PARANÁ

Dessa forma, desenha-se um amplo espectro de estratégias em âmbito
federal e estadual que contemplam o direito à convivência familiar e comunitária
de crianças e adolescentes, focadas na prevenção da incidência de violações de
direitos a crianças, adolescentes e às suas famílias, no estímulo ao estabelecimento
de vínculos afetivos e de confiança entre os membros da família e membros da
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comunidade, na garantia do caráter excepcional e provisório dos serviços de
acolhimento e no reordenamento da rede de serviços de acolhimento voltados a
essa população.

1.4 A GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

NO MUNICÍPIO DE CURITIBA
O município de Curitiba vem conquistando avanços significativos ao longo
dos últimos 25 anos na área da infância e da adolescência, por meio da adoção de
estratégias que visam à prevenção e ao enfrentamento às violações de direitos de
crianças, adolescentes e suas famílias.
A implantação e aprimoramento de serviços, programas e ações
intersetoriais e interinstitucionais, como a Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente, a criação da Ficha de Notificação Obrigatória, o reordenamento da
rede de acolhimento, a criação do Serviço de Atendimento a Vitimizados em
Domicílio - SAV, a implantação dos Conselhos Tutelares regionalizados, a
descentralização do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e
exploração sexual, os Portais do Futuro, entre outros, apontam para a estruturação
de uma política municipal continuada de atenção e cuidado prioritário a crianças e
adolescentes, que permanece em constante evolução.
Mais um avanço foi alcançado no ano de 2014, quando o município de
Curitiba, em cumprimento à Instrução Normativa nº 36/2009 do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, destacou orçamento específico com destinação
prioritária de recursos para o segmento Crianças e Adolescentes, por meio do
Orçamento Municipal da Criança e do Adolescente (OCA) 2014/2017,
vinculando-o ao Plano Plurianual do município de Curitiba 2014/2017, compondo
assim o Plano Municipal Criança e Adolescente 2014/2017.
A VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Curitiba, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMTIBA em agosto de 2015, teve como temática principal: “Política
e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – Fortalecendo
os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente”. Contou com a participação
de representantes governamentais e da sociedade civil, abrangendo – entre
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delegados, convidados e observadores – crianças e adolescentes atendidos pelas
políticas públicas, membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, conselheiros tutelares, representantes de entidades sociais, de
movimentos sociais, de universidades, de conselhos de políticas públicas e de
direitos, de centros de defesa de direitos humanos, do Fórum de Direitos da
Criança e do Adolescente, profissionais de políticas públicas de saúde, educação,
assistência social e outras com interface junto à área dos direitos de crianças e
adolescentes, entre outros.
Teve como objetivo fomentar e fortalecer a participação de crianças e
adolescentes e da sociedade em geral em espaços de controle social, em serviços,
programas e projetos públicos e privados destinados à área dos direitos de
crianças e adolescentes; articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para
a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos Planos Decenais dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, além de sensibilizar e mobilizar a
sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
A conferência municipal adotou como metodologia de trabalho a discussão
em grupos divididos por eixos temáticos, a respeito das principais fragilidades e
estratégias para a construção e implementação do plano decenal e para o
fortalecimento dos espaços de controle social dos direitos de crianças e
adolescentes.
Como estratégias para a construção do plano, foram estabelecidas:
1ª

Prioridade:

fortalecer

a

convivência

familiar

e

comunitária,

potencializando a atuação em rede nos territórios de forma continuada, com o
aporte técnico e financeiros dos três entes federados; garantir recurso nos
orçamentos dos três entes federados, para operacionalizar intersetorialmente;
2ª Prioridade: potencializar outras modalidades de acolhimento familiar em
execução direta e indireta, e garantir o acompanhamento, apoio e orientação às
famílias para o retorno familiar de crianças e adolescentes respeitando as
especificidades.
E como estratégia para a implementação do plano:
Prioridade única: dar visibilidade à necessidade de ampliação de recursos
financeiros destinados a crianças e adolescentes pelos três entes federados; e

28

priorização no pacto federativo à destinação de recursos financeiros para crianças
e adolescentes.
No que diz respeito às ações municipais voltadas à prevenção, promoção e
proteção de crianças, adolescentes e suas famílias, o município de Curitiba definiu
em seu Plano Plurianual 2014/2017 as metas de gestão para o quadriênio,
seguindo as prioridades estabelecidas no Pacto de Aprimoramento do SUAS, por
meio do Programa Curitiba Mais Humana, com o compromisso de potencializar
esforços para a erradicação da extrema pobreza, implementar políticas de
proteção social e de promoção dos direitos humanos e ainda, enfrentar todas as
formas de discriminação, alcançando novos patamares de civilidade.
O programa conta com 7 projetos (a saber: Curitiba Protege Enfrentamento às Violências; Curitiba Sem Miséria; Promoção de Políticas Públicas
para Pessoas com Deficiência; Política Curitibana sobre Drogas; Promoção de
Direitos Humanos; Promoção de Políticas Públicas para Mulheres; Proteção Social
nos Territórios), que supõem a efetivação de várias políticas públicas, de forma
intersetorial e integrada, convergindo esforços para a implementação de políticas
de proteção social e de promoção dos direitos humanos, a construção de relações
igualitárias, solidárias, democráticas e justas e que possam ser vivenciadas por
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social e/ou pessoal e
violações de direitos humanos.
Além das prioridades definidas no Pacto de Aprimoramento do SUAS, o
Programa Curitiba Mais Humana também estabelece outros produtos voltados à
área da infância e da adolescência, como o fortalecimento da Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente, a implementação do Programa de Ações Integradas e
Referenciais de enfrentamento à violência sexual contra Crianças e Adolescentes
no Território Brasileiro – PAIR, a elaboração do Plano Municipal de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI a implantação do Programa Família Acolhedora e outros.
Um dos produtos do Projeto Curitiba Protege - Enfrentamento às Violências
foi à elaboração do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária de Curitiba
– PMCFC, em consonância às diretrizes do plano nacional, visando romper com a
cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e fortalecer as ações de
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proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários
preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

1.5 A ELABORAÇÃO DO PMCFC
A estruturação deste Plano Municipal destinado à promoção, proteção e
defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária
reflete o compromisso de oferecer prioridade à temática. É, portanto, resultado de
um processo participativo de elaboração conjunta, envolvendo representantes das
políticas públicas correlatas ao tema, da sociedade civil organizada, do Conselho
Tutelar, do Ministério Público, do Poder Judiciário e de crianças e adolescentes, os
quais compuseram a Comissão Intersetorial que elaborou os subsídios
apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de
Curitiba – COMTIBA.
Suas

estratégias,

objetivos

e

diretrizes

estão

fundamentados

primordialmente na prevenção ao rompimento dos vínculos familiares, na
qualificação do atendimento dos serviços de acolhimento e no investimento para o
retorno da criança e do adolescente ao convívio com a família de origem.
A metodologia aplicada para construção do plano se deu em três fases:
1ª fase – Articulação Intersetorial e Criação da Comissão do Plano Municipal
(Decreto nº. 1111 de 03 de novembro de 2014); 2ª fase – Realização das oficinas
“Oficina de Profissionais”, oficina “Criança fala – vamos ouvi-la” e oficina “Sistema
de Justiça”; 3ª fase – Escrita do Plano e Aprovação no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – COMTIBA.
Considerando a relevância do método aplicado na 2ª fase de construção do
Plano, segue abaixo o detalhamento desta fase:
A. OFICINA DE PROFISSIONAIS:
Com o objetivo de promover a escuta e a participação dos trabalhadores
que lidam com a temática do direito a convivência familiar e comunitária de forma
direta ou transversalmente, a comissão organizou uma oficina com técnicos de
nível superior e médio que lidam de forma direta ou transversalmente com o
Direito à Convivência Familiar seja nos órgãos municipais e/ou da sociedade civil.

30

Construiu-se 4 encontros, totalizando 20 horas de construção do Plano Municipal.
A oficina foi organizada, primeiramente com momentos de explanação
teórica com abertura de espaços para debates e de discussão e posteriormente,
construção coletiva de encaminhamentos sobre o tema através de atividades em
grupo.
Além destes momentos, a oficina contou com a apresentação de boas
práticas, que teve como objetivo instrumentalizar e alinhar conhecimentos dos
participantes sobre a prática abordada, relacionando com o teórico, legislação e
exemplos práticos.
Posteriormente, em pequenos grupos, pretendeu-se alinhar os conceitos
e por meio de questões norteadoras, fomentar a discussão a respeito do tema, de
forma que os profissionais participassem, discutissem, apresentassem fragilidades
desta temática e traçassem estratégias e ações para superação.
As principais fragilidades elencadas foram: Falta de divulgação dos
espaços de discussão, como fóruns, conselhos etc; Falta de acompanhamento
técnico depois que a criança ou adolescente foi acolhido; Fragilidade nos serviços
de fortalecimento de vínculos; Falta de recursos financeiros para ampliar o
atendimento a rede de proteção; Dificuldade de profissionais para execução de
projetos de prevenção; Pouca participação das crianças, dos adolescentes e dos
jovens nos espaços de discussão; Falta de humanização nos atendimentos; Falta de
preparo para a participação democrática desde a infância; Baixa adesão das
famílias ás ações ofertadas para fortalecimento de vínculos; Demanda na área de
saúde mental maior que a oferta de serviços disponíveis; Ausência de
acompanhamento do responsável para atendimento das demandas necessárias
(saúde/educação); Rede de proteção com baixa potência de resolutividade; Falta
de um sistema integrado (informativo) da rede de proteção; Presença de casos não
notificados pelos Conselhos Tutelares; Falta de qualificação dos profissionais que
atuam na garantia dos direitos da criança, adolescentes e jovens; Falta de
atendimento especializado; Uso de substância psicoativa, drogadição e álcool.

B. OFICINA “CRIANÇA FALA – VAMOS OUVI-LA?”
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A fim de superar o mito de que a criança não tem condições de participar,
bem como de buscar uma construção democrática plena e desfocar o
adultocentrismo (o poder adulto sobre as crianças que faz com que decidamos
tudo por elas), a Comissão Intersetorial trabalhou levando em consideração que a
criança sabe o que a aflige, o que lhe causa dor e o que lhe falta.
Para a participação dos protagonistas deste Plano Municipal - crianças,
adolescentes e jovens - a Comissão Intersetorial construiu estratégias e técnicas
pedagógicas para verificar a opinião deles.
Foram dois momentos distintos, o primeiro momento aconteceu no dia
16.06.16, consistiu em uma sensibilização para 35 profissionais que atuam
diretamente com crianças e adolescentes nos diversos serviços da Prefeitura
Municipal de Curitiba e do Sistema de Garantia de Direitos (Serviço de
Fortalecimento de Vínculos, CRAS, Portal do Futuro, Grêmios Estudantis,
Organizações da Sociedade Civil e Unidades de Acolhimento Institucional). Teve
como objetivo a preparação dos profissionais para realizarem a escuta das crianças
e dos adolescentes, bem como para a apresentação dos instrumentais de coleta de
dados e explanação da metodologia a ser utilizada em seus territórios.
O segundo momento consistiu na realização de rodas de conversa com
crianças e adolescentes nos locais onde já estavam inseridas e no preenchimento
dos instrumentais de coleta de dados. Tais oficinas aconteceram ao decorrer do
mês de Junho de 2016 e tiveram três temáticas:


Temática 1 - A criança / o adolescente, o mundo e o direito à
convivência familiar e comunitária. Objetivo: Refletir sobre as
concepções das crianças e dos adolescentes sobre o tema, o seu
lugar e o seu papel no mundo;



Temática 2 - Qual o seu mundo ideal daqui 10 anos? Objetivo:
Fazer uma roda de conversa sobre os sonhos de cada um;



Temática 3 - Como transformar a escuta em ação? Objetivo:
Refletir e apresentar as formas de como transformar a escuta das
crianças e dos adolescentes em ações e intervenções.

De cada um dos coletivos foi eleito um representante, o qual apresentou
as produções de seu grupo em reunião ordinária do COMTIBA realizada em
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12.07.16, com o tema: Nada de Nós Sem Nós. Consta no anexo deste Plano, a
transcrição dos relatos desta oficina.
C. OFICINA “SISTEMA DE JUSTIÇA”
Visando pactuar as ações citadas no Eixo 3 (Marcos Normativos e
Regulatórios) deste Plano, em 11.11.16 aconteceu uma oficina com profissionais
das Varas da Infância, do Fórum Descentralizado, do Ministério Público e da
sociedade civil organizada.
A oficina iniciou com apresentações dos serviços ofertados pelas Varas
da Infância no que diz respeito à adoção, a partir dessas apresentações foi possível
elencar quais as ações se fazem necessárias e prever quais os resultados almeja-se
alcançar para garantir a efetivação da promoção, proteção e defesa do direito à
convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. Essas ações
consideram as especificidades do Sistema de Justiça, especialmente as normativas
existentes.
Após a realização das oficinas, considerando os conteúdos que foram
adquiridos, bem como os demais conhecimentos previamente acumulados, a
Comissão Intersetorial iniciou a produção escrita deste Plano. Também foram
feitas reuniões para definir algumas das pactuações previstas no Plano de Ação e
posteriormente, foi remetido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMTIBA para aprovação.
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2. Marco Conceitual
2.1 FAMÍLIA E CONTEXTO SOCIOCULTURAL
O processo de urbanização ocorrido no Brasil desde meados da década de
50 provocou profundas transformações sociais, econômicas, culturais, éticas e do
comportamento humano. Contudo, permanece um consenso em torno da família
como espaço privilegiado para a prática de valores comunitários e o
aprofundamento de relações de solidariedade.
A Constituição Brasileira de 1988 postula em seu Art. 226, §4 que:
“Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos
pais e seus descendentes”. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
no Art. 25, define como família natural “a comunidade formada pelos pais ou
qualquer deles e seus descendentes”. Estas definições colocam a ênfase na
existência de vínculos de filiação legal, de origem natural ou adotiva,
independentemente do tipo de arranjo familiar onde esta relação de parentalidade
e filiação estiverem inseridas.
A representação da família brasileira vem se modificando e se
reestruturando ao longo das últimas décadas, sendo impossível identificá-la como
um modelo único e ideal. 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 a família não é
estática e que suas funções de proteção e socialização podem ser exercidas nos
mais diversos arranjos familiares e contextos socioculturais, refutando-se, assim,
qualquer ideia preconcebida de modelo familiar “normal”.
Ou seja, não se trata mais de conceber um modelo ideal de família, devendose ultrapassar a ênfase na estrutura familiar para enfatizar a capacidade da família
de, em uma diversidade de arranjos, exercer a função de proteção e socialização de
suas crianças e adolescentes.
As referências da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do
Adolescente são fundamentais para a definição de deveres da família, do Estado e
da sociedade em relação à criança e ao adolescente. São fundamentais, ainda, para
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definir responsabilidades em casos de inserção em programas de apoio à família e
de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
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.
Segundo Bruschini (1981), familia “não é a soma de indivíduos, mas um
conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria
individualidade e personalidade”. Ela é referência de afeto, proteção e cuidado.
Nela os indivíduos constroem seus primeiros vínculos afetivos, experimentam
emoções, desenvolvem a autonomia, tomam decisões, exercem o cuidado mútuo e
vivenciam conflitos. Significados, crenças, mitos, regras e valores são construídos,
negociados e modificados, contribuindo para a constituição da subjetividade de
cada membro e capacidade para se relacionar com o outro e o meio.
Desta forma, a família pode ser pensada como um grupo de pessoas que são
unidas por laços de consangüinidade, de aliança e de afinidade. Esses laços são
constituídos por representações, práticas e relações que implicam deveres mútuos.
Em um âmbito simbólico e relacional, muitas pessoas podem ser consideradas
como “família”. (BRASIL, 2006)
Para Esteves de Vasconcellos (2006), a primeira definição que emerge desta
realidade social é a de que, além da relação entre parentalidade e filiação, diversas
outras relações de parentesco compõem uma “família extensa”, isto é, uma família
que se estende para além da unidade pais/filhos e/ou da unidade do casal, estando
ou não dentro do mesmo domicílio: irmãos, meio-irmãos, avós, tios e primos de
diversos graus. Aos diversos arranjos constituídos no cotidiano para dar conta da
sobrevivência, do cuidado e da socialização de crianças e adolescentes, utilizar-se-á
o termo “rede social de apoio”, para diferenciá-la de “família” e de “família
extensa”.
As “redes sociais de apoio” formam uma frente importante para o trabalho
com inclusão social da família e com a proteção, defesa e garantia dos direitos das
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Isto porque os
vínculos afetivos e simbólicos podem ser reconhecidos, mobilizados e orientados
no sentido de prover apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, de prestar
cuidados alternativos às crianças e aos adolescentes afastados do convívio com a
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família de origem, e, finalmente, para tomar decisões relativas à atribuição de
guarda legal e adoção. É preciso lembrar que, embora as obrigações mútuas
construídas por laços simbólicos e afetivos possam ser muito fortes, elas não são
necessariamente constantes, não contam com reconhecimento legal e nem
pressupõem obrigações legais. Portanto, as providências necessárias para a
regularização da situação da criança e do adolescente do ponto de vista legal
devem ser tomadas, tendo em vista a prevenção de violência e a garantia de seus
direitos de cidadania.
Na medida em que se amplia o âmbito de compreensão e de explicação dos
fenômenos sociais, amplia-se também o âmbito possível e necessário de
intervenção: do assistencialismo ao direito do cidadão; da incapacidade da família
em cuidar de seus filhos ao oferecimento de condições básicas para revelação de
suas competências; da classificação de incapaz, de disfuncional para o
reconhecimento de que o seu modo de se organizar e agir tem sido, muitas vezes,
uma estratégia de enfrentamento dos desafios que lhes são postos da
responsabilização da família de origem pelas feridas da relação parental para a
construção coletiva de práticas parentais mais fortalecidas com os demais atores
das redes sociais de apoio.
Hoje, é necessário oferecer à família condições para que essa possa exercer
o seu papel de cuidado e proteção. Como afirma Regina Mioto (1997), a família está
“precisando ser cuidada para que possa oferecer cuidado e proteção aos seus
membros”. Conceitualmente, essas novas concepções já estão incorporadas no
cotidiano dos atores sociais envolvidos com a atenção à criança e ao adolescente,
embora tal cotidiano seja ainda permeado por práticas antigas, há muito
arraigadas em profissionais e instituições e que não são de fácil superação.
Em pesquisa sobre a prática de assistentes sociais junto às famílias, Mioto
(2004) observou que o exercício profissional com famílias ainda se movimenta
através de processos pautados nos padrões de normatividade e estabilidade. Ou
seja, as ações continuam calcadas na perspectiva da funcionalidade e relacionadas
aos processos de integração e controle social, destituindo da família a capacidade
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 relação mais protetivas.
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2.2 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COMO “SUJEITOS DE DIREITOS”
O reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos é
resultado de um processo historicamente construído, marcado por transformações
ocorridas no Estado, na sociedade e na família. Do ponto de vista doutrinário, o
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária incorpora, na sua plenitude, a
“Doutrina da Proteção Integral”, que constitui a base da Convenção sobre os
Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
De acordo com essa doutrina jurídica, a criança e o adolescente são
considerados sujeitos de direitos, devendo, portanto, ser entendidos como
indivíduos autônomos e íntegros, dotados de personalidade e vontade próprias, e
por isso, na relação com o adulto e a sociedade, não podem ser considerados como
seres passivo, muito menos como “objetos” inanimados do processo, pois, uma vez
possuidor de direitos, também lhes são garantidos o direito a voz e vez, em
conformidade com suas capacidades e grau de desenvolvimento.
O fato de terem direitos significa que são beneficiários de obrigações por
parte de terceiros, neste caso, a família, a sociedade e o Estado. Assim sendo,
proteger a criança e o adolescente, lhes propiciar as condições para o seu pleno
desenvolvimento no seio de uma família e de uma comunidade, ou prestar-lhes
cuidados alternativos temporários, quando afastados do convívio com a família de
origem, são, antes de tudo e na sua essência, para além de meros atos de
generosidade, beneficência, caridade ou piedade, o cumprimento de deveres para
com a criança e o adolescente e o exercício da responsabilidade da família, da
sociedade e do Estado. Esta noção traz importantes implicações, especialmente no
que se refere à exigibilidade dos direitos. (BRASIL, 2006, p.26)

2.3 A CONDIÇÃO PECULIAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO
PESSOA EM DESENVOLVIMENTO
O artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “na
interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as
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exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a
condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.
O desenvolvimento da criança e, mais tarde, do adolescente, caracteriza-se por
intrincados processos biológicos, psicoafetivos, cognitivos e sociais que exigem do
ambiente que os cerca, do ponto de vista material e humano, uma série de
condições, respostas e contrapartidas para se realizar a contento.
O

papel

essencial

desempenhado

pela

família

e

pelo

contexto

sociocomunitário no crescimento e formação dos indivíduos justifica plenamente o
reconhecimento da convivência familiar e comunitária como um direito
fundamental da criança e do adolescente.
O desenvolvimento integral da criança começa antes mesmo do seu
nascimento. O desejo dos pais de a conceberem, as condições físicas, nutricionais e
emocionais da gestante e as reações da família extensa e amigos frente à
concepção, influenciarão o desenvolvimento do feto e as primeiras relações do
bebê. O período de gestação é uma importante etapa de preparação da família,
para assumir os novos papéis, que serão socialmente construídos, e adaptar-se às
mudanças decorrentes da chegada do novo membro. Também o ambiente
precisará ser adaptado para a recepção e o acolhimento da criança.
Desde o nascimento, a família é o principal núcleo de socialização da
criança. Dada a sua situação de vulnerabilidade e imaturidade, seus primeiros anos
de vida são marcados pela dependência do ambiente e daqueles que dela cuidam.
A família, portanto, é o lugar em que se ouvem as primeiras falas com as quais se
constrói

a

auto-imagem

e

a

imagem

do

mundo

exterior.

Assim,

é

fundamentalmente como lugar de aquisição de linguagem que a família define seu
caráter social. Nela, aprende-se a falar e, por meio da linguagem, a ordenar e dar
sentido às experiências vividas. Seja qual for sua composição e organização, o
núcleo familiar constitui uma espécie de filtro através do qual a criança começa a
ver e significar o mundo. Este processo que se inicia ao nascer prolonga-se ao
longo de toda a vida, a partir dos diferentes lugares que se ocupa na família.
Independentemente

de

sua

orientação

teórica,

especialistas

em

desenvolvimento humano são unânimes em destacar a importância fundamental
dos primeiros anos de vida, concordando que o desenvolvimento satisfatório nesta
etapa aumenta as possibilidades dos indivíduos de enfrentarem e superarem
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condições adversas no futuro, o que se denominou resiliência. A segurança e o
afeto sentidos nos cuidados dispensados, inclusive pelo acesso social aos serviços,
bem como pelas primeiras relações afetivas, contribuirão para a capacidade da
criança de construir novos vínculos; para o sentimento de segurança e confiança
em si mesma, em relação ao outro e ao meio; desenvolvimento da autonomia e da
auto-estima; aquisição de controle de impulsos; e capacidade para tolerar
frustrações e angústias, dentre outros aspectos.
Novamente, a família tem papel essencial junto ao desenvolvimento da
socialização da criança pequena: é ela quem mediará sua relação com o mundo e
poderá auxiliá-la a respeitar e introjetar regras, limites e proibições necessárias à
vida em sociedade. Porém, a capacidade da família para desempenhar plenamente
suas responsabilidades e funções está diretamente ligada a qualidade do seu
acesso aos direitos universais de saúde, educação, trabalho e demais direitos
sociais. Assim, uma família que encontra orientação e assistência para o
acompanhamento do desenvolvimento de seus filhos, bem como acesso a serviços
de qualidade nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, também
encontrará condições propícias para bem desempenhar as suas funções afetivas e
socializadoras, bem como para compreender e superar suas possíveis
vulnerabilidades.
A partir do momento em que começa a freqüentar outros contextos sociais,
além da sua família, como o estabelecimento de educação infantil ou de ensino
fundamental, a criança tem os seus referenciais sociais e culturais ampliados.
Segundo Mussen (1977), nesse período, ela constrói novos relacionamentos e é
influenciada por novos estímulos: educadores, companheiros da mesma idade,
livros, brinquedos, brincadeiras e mídia.
Suas habilidades cognitivas aumentam e tornam-se mais complexas e
diferenciadas. No entanto, as relações familiares permanecem centrais para a
criança, sendo preponderantes para a construção de sua identidade e capacidade
para se relacionar com o outro e o meio. Durante o percurso até o inicio da
adolescência, serão desenvolvidas outras habilidades intelectuais e acadêmicas,
ampliando progressivamente a autonomia, bem como as condições para o
enfrentamento dos próprios conflitos e ansiedades, precursores das questões que
permearão o desenvolvimento do adolescente.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) que delimita o período entre 10 e
19 anos, 11 meses e 29 dias de idade como adolescência, e o situado entre 15 e 24
anos como juventude. Há, portanto, uma interseção entre a segunda metade da
adolescência e os primeiros anos da juventude. Adota ainda o termo “pessoas
jovens” para se referir ao conjunto de adolescentes e jovens, ou seja, à abrangente
faixa compreendida entre 10 e 24 anos. “O processo de passagem da adolescência e
da juventude para a vida adulta, dentro do continuum evolutivo do ser humano,
pode ser entendido como um processo articulado de ações e de decisões dos
sujeitos que, por seu turno, sofrem constrangimentos das estruturas sociais e
econômicas e dos diferentes dispositivos institucionais” (IPEA, 2006.).
No período da adolescência, os valores, atitudes, hábitos e comportamentos
cotidianamente vivenciados e aprendidos se encontram em constante processo de
formação e cristalização. Os valores sociais e o comportamento dos amigos
ganham maior importância na medida em que surge um natural distanciamento
dos pais em direção a uma maior independência ao mesmo tempo em que a
sociedade e a família passam a exigir do indivíduo, ainda em crescimento e
maturação, maiores responsabilidades com relação a sua própria vida.
É na adolescência em que a convivência comunitária passa a exercer maior
impacto sobre a vida do sujeito em construção. Veículos de comunicação de massa,
a indústria do entretenimento, as instituições comunitárias e religiosas e os
sistemas legal e político exercem influência sobre o modo como eles pensam e se
comportam, incentivando o consumo infundado e a valorização material em
detrimento dos conceitos morais.
Não raramente, a pobreza e o preconceito privam adolescentes e jovens do
acesso a bens e benefícios determinantes de sua inclusão no grupo social
pretendido. Acrescenta-se a enorme exposição desse grupo populacional aos riscos
associados à violência física, aos distúrbios sociais, às migrações e aos conflitos
armados, somando-se, ainda, a curiosidade de quem está descobrindo o mundo e,
às vezes, sente o desejo de experimentar tudo o que se apresenta como novo.
Essa situação, na qual se imbricam fatores biológicos e psicológicos,
culturais, socioeconômicos, políticos, étnicos e raciais, pode aumentar a
vulnerabilidade desse segmento populacional aos mais diversificados agravos à
saúde, especialmente em situações em que não haja a garantia dos direitos de
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cidadania. Em se tratando de adolescentes e jovens adultos, existem uma série de
fatores considerados de vulnerabilidade que não se distribuem de forma
homogênea. Em geral, os bairros mais pobres são marcados pela ausência de
opções de lazer e cultura, espaços públicos para o convívio comunitário e a prática
desportiva. Essas desigualdades transformam a forma como adolescentes e jovens
percebem sua vida social e o valor do cuidar para uma vida saudável.
Quando associados os índices de pobreza com a falta de investimento em
espaços comunitários produtores de cuidado, fatalmente observa-se o aumento
dos casos de mortalidade e morbidade entre adolescentes e jovens, incluindo
fortemente o que se refere à saúde sexual e à saúde reprodutiva, ao uso abusivo de
álcool e outras drogas, violências e outros agravos violadores de direitos.
Adolescentes e jovens das classes marginalizadas, inclusive indígenas,
ciganos e jovens de outros povos tradicionais, além de estarem submetidos a um
maior risco de serem vitimados pelas modalidades de violência que ocorrem
indistintamente em todos os segmentos sociais, são vitimados (de forma exclusiva
ou, ao menos, preferencial) pelas expressões da violência estrutural –
discriminação social, racismo, dificuldade de acesso aos serviços públicos, falta de
oportunidades, dentre outras.
O fortalecimento da identidade pessoal e cultural observado no período da
adolescência é um processo que envolve a construção do ser, o autoconhecimento,
o resgate de sua história de vida familiar e comunitária, assim como de suas raízes
culturais e étnicas, o reconhecimento do outro, e a reflexão sobre seus valores
pessoais. Como parte deste processo, adolescentes e jovens tem o desejo de ser
escutados e a necessidade de serem reconhecidos em suas capacidades.
Neste contexto, favorecer a participação juvenil é uma estratégia eficaz para
promoção da convivência comunitária na medida em que busca uma forma de
ajudar adolescentes e jovens a construírem a sua autonomia, através da geração de
espaços e situações propiciadoras da sua participação criativa, construtiva e
solidária na solução de problemas reais seja na escola, na comunidade e na vida
social mais ampla. Seus benefícios são vários, vão desde contribuir para a
autoestima do adolescente e do jovem, a sua assertividade e a formulação de um
projeto de vida; possibilitar aos adolescentes e jovens tornarem-se participantes
importantes das ações que buscam promover a cidadania, e não apenas a serem
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eventuais usuários de programas até reconhecer os adolescentes e jovens como
promotores da transformação Social e promover a participação ativa e autônoma
de jovens no planejamento, execução e avaliação das ações de saúde contribuindo
decisivamente para a eficácia, a resolutividade e o impacto social.
Entretanto, há processos sociais e culturais que podem apressar este ritmo
de desenvolvimento, lançando o pré-adolescente e o adolescente precocemente em
um mundo de influências e escolhas mais complexas. Trata-se da situação do
trabalho infantil, da trajetória de rua, do acúmulo de responsabilidades no seio da
família, da premência para assumir responsabilidades e prover por si e por outros
e outras situações. Crianças e adolescentes, muitas vezes, encontram-se
precocemente diante dos desafios do amadurecimento e tal pressão pode ter um
impacto negativo sobre o seu desenvolvimento moral (descrença nos sistemas de
valores), cognitivo (cristalização de conceitos operacionais para se lidar com um
cotidiano adverso que não admite experimentação e flexibilidade) e afetivo (perda
de confiança nas relações de proteção com adultos e instituições). (BRASIL, 2006)
Estas consequências são responsabilidades não apenas da família, mas
também do Estado, da sociedade e de um conjunto de instituições que deveriam
considerar o adolescente como sujeito de processos educativos, também
desenvolvidos na mídia, no mercado de trabalho, na comunidade e principalmente
na escola. Isto porque, embora a família permaneça como uma referência
importante nesse momento em que o adolescente movimenta-se do desconhecido
ao conhecido, se ao fazer o necessário movimento de afastamento da família, o
adolescente e jovem não encontrar nas demais instituições sociais um contexto de
cuidado e de referências seguras, o seu desenvolvimento poderá ser prejudicado. A
responsabilidade, portanto, é dividida entre a família, o Estado e a sociedade.

2.4 Convivência Familiar e Comunitária
Como apresentado anteriormente, a importância da convivência familiar e
comunitária para a criança e o adolescente está reconhecida na Constituição
Federal e no ECA, bem como em outras legislações e normativas nacionais e
internacionais. Subjacente a este reconhecimento está a ideia de que a convivência
familiar e comunitária é fundamental para o desenvolvimento da criança e do
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adolescente, os quais não podem ser concebidos de modo dissociado de sua
família, do contexto sociocultural e de todo o seu contexto de vida.

2.4.1 Convivência Familiar
A família está em constante transformação e evolução a partir da relação
recíproca de influências e trocas que estabelece com o contexto. As mudanças nas
configurações familiares estão diretamente relacionadas ao avanço científico e
tecnológico bem como às alterações vividas no contexto político, jurídico,
econômico, cultural e social no qual a família está inserida. Historicamente, a
família nuclear tem co-existido 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 (SHYMANSKI, 2004).
Além dos arranjos familiares, as famílias brasileiras são marcadas, ainda,
por uma vasta diversidade sociocultural. Nesse sentido, vale destacar as famílias
pertencentes aos povos e comunidades tradicionais, como povos indígenas e
comunidades remanescentes de quilombos, cuja organização é indissociável dos
aspectos culturais e da organização do grupo.
A desnaturalização do conceito de família, a desmistificação de uma
estrutura que se colocaria como ideal e, ainda, o deslocamento da ênfase da
importância da estrutura familiar para a importância das funções familiares de
cuidado e socialização, questionam a antiga concepção de “desestruturação
familiar” quando abordamos famílias em seus diferentes arranjos cotidianos.
Vimos, agora, surgir à imperiosa necessidade de reconhecimento do direito à
diferença, desde que respeitado o referencial dos direitos de cidadania. Ou seja, a
família nuclear tradicional, herança da família patriarcal brasileira, deixa de ser o
modelo hegemônico e outras formas de organização familiar, inclusive com
expressão histórica, passam a ser reconhecidas, evidenciando que a família não é
estática e que suas funções de proteção e socialização podem ser exercidas nos
mais diversos arranjos familiares e contextos socioculturais, refutando-se, assim,
qualquer idéia preconcebida de modelo familiar “normal”.
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Segundo Bruschini (1981), a família “não é a soma de indivíduos, mas um
conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria
individualidade e personalidade” (p. 77). Assim, conjuga individual e coletivo,
história familiar, transgeracional e pessoal. Referência de afeto, proteção e
cuidado, nela os indivíduos constróem seus primeiros vínculos afetivos, ex
perimentam emoções, desenvolvem a autonomia, tomam decisões, exercem o
cuidado mútuo e vivenciam conflitos. Significados, crenças, mitos, regras e valores
são construídos, negociados e modificados, contribuindo para a constituição da
subjetividade de cada membro e capacidade para se relacionar com o outro e o
meio. Obrigações, limites, deveres e direitos são circunscritos e papéis são
exercidos. A família é, ainda, dotada de autonomia, competências e geradora de
potencialidades: novas possibilidades, recursos e habilidades são desenvolvidos
frente aos desafios que se interpõem em cada etapa de seu ciclo de
desenvolvimento. Como seus membros, a família está em constante evolução: seus
papéis e organização estão em contínua transformação. Este 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, como tem sido enfatizado, o fortalecimento e o empoderamento da
família devem ser apoiados e potencializados por políticas de apoio sociofamiliar,
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. De fato, muito frequentemente a criança e o adolescente
são estudados em relação à família ou à falta dela, graças ao reconhecimento da
importância da convivência familiar nestas etapas do ciclo vital. Infelizmente,
faltam estudos mais consistentes sobre o impacto na adolescência da falta de
vínculos comunitários e de referências sociais para a ética da existência e uma
moral da vida cotidiana, que venha de encontro aos anseios desta fase da vida de
construir identidade e visões de mundo que orientem a vida adulta. Winnicott
(2005a; 2005b) destaca que um ambiente familiar afetivo e continente às
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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.
Entretanto, é preciso avançar na compreensão das dificuldades que as
famílias em situação de vulnerabilidade social têm para oferecer tal ambiente aos
seus adolescentes, premidas pelas necessidades de sobrevivência, pelas condições
precárias de habitação, saúde e escolarização, pela exposição constante a
ambientes de alta violência urbana, dentre outros fatores. Não é por acaso que há
necessidade de desenvolvimento de programas sociais voltados para a
adolescência em situação de vulnerabilidade social, quer tenha vínculos
comunitários e familiares intactos, quer esteja em situação de afastamento
provisório ou não de suas famílias. Alguns autores (Bowlby, 1988; Dolto, 1991;
Nogueira, 2004; Pereira, 2003; Spitz, 2000; Winnicott, 1999) são unânimes em
afirmar que a separação da criança e do adolescente do convívio com a família,
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 viabilizada
novamente. Nos primeiros cinco anos e, sobretudo no primeiro ano de vida, as
crianças são particularmente vulneráveis à separação de sua família e ambiente
de origem. Porém, apesar do sofrimento vivido, se um substituto assume o cuidado
e lhe proporciona a satisfação de suas necessidades biológicas e emocionais, a
criança pode retomar o curso de seu desenvolvimento (Bowlby, 1988; Dolto, 1991;
Spitz, 2000). Por outro lado, quando isso não ocorre, o sofrimento da criança será
intenso e, segundo Spitz (2000), ela poderá adoecer e até mesmo chegar à morte.
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Assim, quando a separação é inevitável, cuidados alternativos de qualidade e
condizentes com suas necessidades devem ser administrados, até que o objetivo de
integração à família (de origem ou substituta) seja alcançado, garantindo-se a
provisoriedade da medida de abrigo (BRASIL, 1990).
No que diz respeito ao adolescente, este vivencia intensamente o processo
de construção de sua identidade, sendo fundamental a experiência vivida em
família e a convivência com os pais, irmãos, avós e outras pessoas significativas.
Uma atitude de oposição a seu modelo familiar e aos pais é parte inerente do
processo de diferenciação em relação a estes e de construção de seu próprio eu. O
desenvolvimento da autonomia se dará de modo crescente, mas o adolescente, em
diversos momentos, precisará recorrer tanto a fontes sociais que lhe sirvam de
referência (educadores, colegas e outras) quanto à referência e à segurança do
ambiente familiar.
Assim, a segurança sentida na convivência familiar e comunitária oferecerá
as bases necessárias para o amadurecimento e para a constituição de uma vida
adulta saudável. Em virtude dos desafios enfrentados na adolescência, a privação
da convivência familiar e comunitária nesse período 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 auto-estima (Justo,
1997).
Pereira (2003) observou que a adolescência nos serviços de acolhimento
institucional pode ser acompanhada de sentimentos de perda, frente à
aproximação da separação, muitas vezes, do único referencial do qual o
adolescente dispõe: os vínculos construídos na instituição. A autora destaca, assim,
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, bem como de se favorecer um processo de desligamento gradativo da
instituição.
Finalmente, a família tem importância tal que permanece viva, como
realidade psicológica, ao longo de todo o ciclo vital do indivíduo, ainda que sentida
como falta. Ao longo de sua vida, cada pessoa retornará inúmeras vezes às
lembranças das experiências vividas com a família na infância, na adolescência, na
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vida adulta e na velhice. Os aspectos aqui abordados têm como objetivo
fundamentar o direito à convivência familiar, bem como o princípio da
excepcionalidade e da provisoriedade da medida protetiva de abrigo. Quando a
separação da família e do contexto de origem for necessária, um cuidado de
qualidade deve ser prestado à criança ou ao adolescente, enquanto a integração à
família definitiva (de origem ou substituta) não for viabilizada.
Winnicott (2005a; 2005b) afirma que, 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 a família, lugar de proteção e cuidado,
é também lugar de conflito e pode até mesmo ser o espaço da violação de direitos
da criança e do adolescente. Nessas situações, medidas de apoio à família deverão
ser tomadas, bem como outras que se mostrarem necessárias, de modo a
assegurar-se o direito da criança e do adolescente de se desenvolver no seio de
uma família, prioritariamente a de origem e, excepcionalmente, a substituta, pois a
convivência saudável com a família possibilita que:
O indivíduo encontre e estabeleça sua identidade
de maneira tão sólida que, com o tempo, e a seu
próprio modo, ele ou ela adquira a capacidade de
tornar-se membro da sociedade – um membro
ativo e criativo, sem perder sua espontaneidade
pessoal nem desfazer-se daquele sentido de
liberdade que, na boa saúde, vem de dentro do
próprio indivíduo (WINNICOTT, 2005a, p. 40).

2.4.2 Convivência Comunitária
Conforme abordado anteriormente, 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 partir da 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 –
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expressam sua individualidade e encontram importantes recursos para seu
desenvolvimento (Nasciuti, 1996).
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 estudo sobre o acolhimento institucional,
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 à família possa recorrer para encontrar apoio ao
desempenho de suas funções de cuidado e proteção à criança e ao adolescente.
Para estas famílias, em especial, o acesso a uma rede de serviços potencializada e
integrada torna-se fundamental para a superação de suas vulnerabilidades.
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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.
É importante destacar, todavia, que, 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. Pela própria organização de alguns contextos, as famílias
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, o desenvolvimento de seus
membros e a 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. Os aspectos aqui abordados evidenciam finalmente que a efetivação da
promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária de
crianças e adolescentes requer um conjunto articulado de ações que envolvem a
co-responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, conforme disposto no
ECA e na Constituição Federal.
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2.5 Ameaça e violação dos direitos da criança e do adolescente no
contexto da família
Por tudo o que já foi dito sobre o desenvolvimento da criança e do
adolescente e do modo como esse processo, numa via de mão dupla, afeta e é
afetado pelo ambiente familiar e social que lhe é continente, fica demonstrada a
importância de se oferecer à criança e, mais tarde, ao adolescente, um ambiente
nutritivo e estável, do ponto de vista relacional e afetivo, onde se sintam
protegidos e queridos e onde possam encontrar o suporte necessário ao
enfrentamento dos diversos desafios que constituem esta peculiar etapa da vida. A
constância das figuras parentais, as condições sociais e culturais para a realização
de seus cuidados e um “clima afetivo” favorável, nos primeiros anos de vida,
favorecem a constituição de vínculos afetivos primários e abrem o caminho para a
constituição de novos vínculos, cuja preservação, durante a infância e a
adolescência, propicia as condições adequadas para a socialização e o
desenvolvimento integral dos indivíduos.
Da mesma forma, a garantia de acesso aos direitos universais para todas as
famílias é a contraparte da responsabilidade do Estado para garantir o
desenvolvimento da criança e do adolescente, pensando também de forma mais
ampla, no desenvolvimento das novas gerações e da cidadania. Coloca-se, então, o
postulado da necessidade da preservação dos vínculos familiares e comunitários
para o desenvolvimento da criança e do adolescente, a partir de um contexto
familiar e social onde os direitos sejam garantidos e os cuidados sejam de
qualidade. Situações de risco na família e na sociedade podem levar a violações de
direitos e podem acarretar dificuldades ao seu desenvolvimento e, dentre tais
situações encontra-se a ruptura dos laços familiares e comunitários. Assim, tornase fundamental refletir sobre as situações caracterizadas como violação de direitos
de crianças e adolescentes no contexto familiar, com o impacto sobre os vínculos e
as formas de atendimento devidas em cada caso.
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2.6 Violações de direitos, a co-responsabilização do Estado e da família
e intervenções necessárias
O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu artigo 5°, que
“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, crueldade e opressão (...)”, sendo dever constitucional
da família, da sociedade e do Estado colocá-los a salvo de tais condições. No seu
artigo 18, o ECA estabelece que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”
No entanto, por motivos diversos, tais violações de direitos podem vir a
ocorrer no seio da própria família, na relação que os pais, responsáveis ou outros
membros do grupo familiar estabelecem com a criança e o adolescente. Por toda a
argumentação já desenvolvida até agora sobre a co-responsabilidade do Estado, da
família e na sociedade diante dos direitos de crianças e adolescentes, é preciso
refletir também sobre a sua co-responsabilização nas situações de violação desses
direitos tanto quanto no esforço para a sua superação.
Assim, a violação de direitos que tem lugar no seio da família pode refletir,
ainda que não necessariamente, também uma situação de vulnerabilidade da
família diante dos seus próprios direitos de cidadania, do acesso e da inclusão
social. Depreende-se que o apoio sócio-familiar é, muitas vezes, o caminho para o
resgate dos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. Levando isto em
consideração, cabe à sociedade, aos demais membros da família, da comunidade, e
ao próprio Estado, nesses casos, reconhecer a ameaça ou a violação dos direitos e
intervir para assegurar ou restaurar os direitos ameaçados ou violados. Para que
isso ocorra, de maneira eficiente e eficaz, algumas condições devem ser satisfeitas:
• a existência e a adequada estruturação de uma rede de serviços de atenção
e proteção à criança, ao adolescente e à família, capazes de prover orientação
psicopedagógica e de dialogar com pais e responsáveis, criando espaços de
reflexão quanto à educação dos filhos, bem como de intervir eficientemente em
situações de crise, para resguardar os direitos da criança, fortalecendo a família
para o adequado cumprimento de suas responsabilidades, ou propiciando
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cuidados alternativos à criança e ao adolescente que necessitem, para sua
segurança e após rigorosa avaliação técnica, ser afastados da família.
• difusão de uma cultura de direitos, em que as famílias, a comunidade e as
instituições conheçam e valorizem os direitos da criança e do adolescente,
especialmente a sua liberdade de expressão e o direito de participação na vida da
família e da comunidade, opinando e sendo ouvidos sobre as decisões que lhes
dizem respeito;
• a superação de padrões culturais arraigados, característicos de uma
sociedade patriarcal, marcada pelo autoritarismo, em que se admite a imposição de
castigos físicos e outros tipos de agressão como “educação” dada à criança e ao
adolescente;
• a capacidade dos membros das famílias, da comunidade e dos
profissionais que atuam junto a crianças, adolescentes e famílias, especialmente
nas áreas de educação, saúde e assistência social, de reconhecer os sinais da
violência contra a criança e o adolescente, denunciá-la e enfrentá-la,
desenvolvendo uma atitude coletiva e pró-ativa de proteção e “vigilância social”,
em lugar da omissão;
• a existência e a adequada estruturação dos Conselhos Tutelares, bem
como a capacitação dos conselheiros para o exercício de suas funções em defesa
dos direitos da criança e do adolescente, em estreita articulação com a Justiça da
Infância e da Juventude, o Ministério Público e com os demais atores do Sistema de
Garantia de Direitos.
• a oferta de serviços de cuidados alternativos à criança e ao adolescente
que necessitem - para sua segurança e após rigorosa avaliação técnica - ser
afastados da família de origem; e a oferta de serviços de apoio psicossocial à
família visando a reintegração familiar, bem como de acompanhamento no período
pós-reintegração.
Dentre as situações de risco vividas por crianças e adolescentes,
relacionadas à falta ou à fragilização dos vínculos familiares e comunitários, que
merecem atenção e intervenção da sociedade e do Estado, destacam-se a
negligência, o abandono e a violência doméstica.
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Segundo Azevedo e Guerra (2003) “a negligência se configura quando os
pais (ou responsáveis) falham em termos de atendimento às necessidades dos seus
filhos (alimentação, vestir, etc.) e quando tal falha não é o resultado das condições
de vida além do seu controle”. A negligência assume formas diversas, que podem
compreender descasos: com a saúde da criança, por exemplo ao deixar de vacinála; com a sua higiene; com a sua educação, descumprindo o dever de encaminhá-la
ao ensino obrigatório; com a sua supervisão, deixando-a sozinha e sujeita a riscos;
com a sua alimentação; com o vestuário; dentre outras. Pode-se dizer que o
abandono, deixando a criança à própria sorte, e por conseguinte, em situação de
extrema vulnerabilidade, seria a forma mais grave de negligência.
O conselheiro tutelar, o técnico, a autoridade judicial, ou qualquer outro
ator institucional ou social, na sua missão de velar pelos direitos da criança e do
adolescente, ao se deparar com uma possível situação de negligência, ou mesmo de
abandono, deve sempre levar em conta a condição socioeconômica e o contexto de
vida das famílias bem como a sua inclusão em programas sociais e políticas
públicas, a fim de avaliar se a negligência resulta de circunstâncias que fogem ao
seu controle e/ou que exigem intervenção no sentido de fortalecer os vínculos
familiares. “Para que se confirme a negligência nessas famílias, precisamos ter
certeza de que elas não se interessam em prestar os cuidados básicos para que
uma criança ou adolescente cresça saudável e com segurança.” Veronese e Costa
(2006), num exercício de conceituação, explicam que “a palavra violência vem do
termo latino vis, que significa força. Assim, violência é abuso da força, usar de
violência é agir sobre alguém ou fazê-lo agir contra sua vontade, empregando a
força ou a intimidação”. A violência doméstica ou intrafamiliar é um fenômeno
complexo e multideterminado em que podem interagir e potencializar-se
mutuamente características pessoais do agressor, conflitos relacionais e, por vezes,
transgeracionais, fatores relacionados ao contexto sócio-econômico da família e
elementos da cultura. Isso explica o fato da violência doméstica não ser exclusiva
de uma classe desfavorecida, perpassando indistintamente todos os estratos
sociais. Ela acontece no espaço privado, na assimetria das micro-relações de poder
estabelecidas entre os membros da família, e abrange a violência física, a violência
psicológica e a violência sexual, podendo acarretar seqüelas gravíssimas e até a
morte da criança ou do adolescente. Não cabe aqui aprofundar cada uma dessas
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categorias, apenas situar a gravidade do fenômeno, no mesmo plano da violência
urbana e da violência estrutural, e a imperiosa necessidade de preveni-lo e
enfrentá-lo, em todas as suas facetas e gradações.
Exatamente por isto, é importante lembrar que condições de vida tais como
pobreza, desemprego, exposição à violência urbana, situações não assistidas de
dependência química ou de transtorno mental, violência de gênero e outras,
embora não possam ser tomadas como causas de violência contra a criança e o
adolescente, podem contribuir para a sua emergência no seio das relações
familiares.
A Lei 8.069/90 (ECA), em seu artigo 98, estabelece a aplicabilidade de
medidas de proteção, da alçada dos Conselhos Tutelares (Art. 101, incisos I a VII) e
da Justiça da Infância e da Juventude, quando os direitos da criança e do
adolescente forem ameaçados ou violados: “I – por ação ou omissão da sociedade e
do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; e III – em razão
de sua conduta.” Vale a pena listá-las:
“Art. 101 – Verificada qualquer das hipóteses previstas no Art. 98, a autoridade
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança ou
ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial;
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII – abrigo em entidade;
VIII – colocação em família substituta.”
À sua disposição, para intervir na situação de crise familiar, os conselhos
tutelares – apenas nos incisos I a VII – e a autoridade judicial têm ainda as
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seguintes medidas pertinentes aos pais ou responsável, previstas nos artigos 129 e
130 do ECA:
“Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção
à família;
II – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV – encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e
aproveitamento escolar;
VI – obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
VII – advertência;
VIII – perda da guarda;
IX – destituição da tutela;
X – suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo Único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo,
observar-se-á o disposto nos Arts. 23 e 24.
Art. 130 – Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos
pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como
medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.”
Aqui é importante enfatizar o disposto no artigo 23 do ECA, de que a “falta
ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou
suspensão do pátrio poder” e “não existindo outro motivo que por si só autorize a
decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de
origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de
auxílio.”

2.7 Programas de auxílio e proteção à família
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A ordem de apresentação das medidas elencadas nos artigos 101 e 129 da
Lei 8.069/90 guarda, certamente, um sentido de gradação, reservando a aplicação
das medidas mais sérias e drásticas, que envolvem a separação da criança e do
adolescente de sua família, à autoridade judicial. Acertadamente, o espírito da Lei
8.069/90 é pela preservação dos vínculos familiares originais, procurando-se
evitar, sempre que possível e no melhor interesse da criança, rupturas que possam
comprometer o seu desenvolvimento.
De fato,
O Estatuto da Criança e do Adolescente tem a
relevante função, ao regulamentar o texto
constitucional, de fazer com que este último não
se constitua em letra morta. No entanto, a simples
existência de leis que proclamem os direitos
sociais, por si só não consegue mudar as
estruturas. Antes há que se conjugar aos direitos
uma política social eficaz, que de fato assegure
materialmente os direitos já positivados (HOPPE
apud VERONESE e COSTA, 2006, p. 132).
Sem a pretensão de discorrer sobre cada uma das medidas de proteção e
das medidas pertinentes aos pais ou responsável, destaca-se neste capítulo a
importância das medidas voltadas à inclusão da família em programas de auxílio e
proteção, expressas no inciso IV do artigo 101, no artigo 23 Parágrafo Único e no
inciso I do artigo 129 do ECA. Tais programas, se disponíveis e bem estruturados,
podem lograr a superação das dificuldades vivenciadas pela família e a restauração
de direitos ameaçados ou violados, sem a necessidade de afastar a criança ou o
adolescente do seu núcleo familiar.
De forma geral, quando as medidas protetivas já estão em pauta, os
programas de apoio sócio-familiar devem perseguir o objetivo do fortalecimento
da família, a partir da sua singularidade, estabelecendo, de maneira participativa,
um plano de trabalho ou plano promocional da família que valorize sua capacidade
de encontrar soluções para os problemas enfrentados, com apoio técnicoinstitucional. Os Programas devem abarcar as seguintes dimensões:
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• superação de vulnerabilidades sociais decorrentes da pobreza e privação –
incluindo condições de habitabilidade, segurança alimentar, trabalho e geração de
renda;
• fortalecimento de vínculos familiares e de pertencimento social
fragilizados;
• acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas;
• orientação da família e, especialmente, dos pais, quanto ao adequado
exercício das funções parentais, em termos de proteção e cuidados a serem
dispensados às crianças e adolescentes em cada etapa do desenvolvimento,
mantendo uma abordagem dialógica e reflexiva;
• superação de conflitos relacionais e/ou transgeracionais, rompendo o
ciclo de violência nas relações intrafamiliares;
• integração sócio-comunitária da família, a partir da mobilização das redes
sociais e da identificação de bases comunitárias de apoio;
• orientação jurídica, quando necessário.
A estruturação de programas dessa natureza e abrangência pressupõe um
arcabouço teórico-metodológico e um corpo técnico devidamente qualificado e
quantitativamente bem dimensionado face às demandas existentes em cada
território.

A

interdisciplinaridade

e

a

intersetorialidade

são,

também,

características importantes dos programas de apoio sócio-familiar, que devem
articular diferentes políticas sociais básicas – em especial a saúde, a assistência
social e a educação – e manter estreita parceria com o SGD, sem prejuízo do
envolvimento de políticas como habitação, trabalho, esporte, lazer e cultura, dentre
outras. A existência e a eficácia dos programas de apoio sociofamiliar são
essenciais à promoção do direito à convivência familiar e comunitária e constituem
um dos pilares do Plano Nacional, que objetiva a ampliação do seu raio de
cobertura e o incremento de sua qualidade.
Isso deverá ocorrer com a consolidação de políticas públicas universais e de
qualidade e pela integracão entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o
Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e o Sistema
Educacional.
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3. Marco Situacional
Esta seção do plano expõe uma breve apresentação do cenário situacional
da convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes de Curitiba,
abordando aspectos sociais, demográficos e de atendimento da rede de cuidados
voltada a esse público.
O estudo a seguir está dividido em três partes:


O perfil demográfico e social de Curitiba: a caracterização geral da
cidade de Curitiba, envolvendo os indicadores sociais disponíveis no CENSO
2010 IBGE e outros dados de caráter sociodemográfico;



O diagnóstico do atendimento da Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente em Situação de Risco para a Violência: a apresentação do
perfil de crianças e adolescentes acompanhados pela Rede de Proteção em
2015, bem como a natureza e tipos de violência ocorridos.



O diagnóstico de acolhimento: o perfil das crianças e adolescentes
acolhidos em unidades de acolhimento institucional públicas e privadas na
cidade de Curitiba.

3.1 Caracterização Geral de Curitiba
Os dados sociodemográficos de uma cidade representam indicativos das
dinâmicas populacionais humanas e dos aspectos sociais que envolvem um
determinado grupo de pessoas, refletindo seu modo de vida e os elementos que
constroem a sua identidade enquanto sociedade.
A identificação do perfil da população e suas necessidades têm permitido
que a cidade se antecipe em alguns casos à demanda por serviços públicos. Para
isto é fundamental conhecer e acompanhar as mudanças na pirâmide etária e nas
características da população.
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3.1.1 População
Curitiba, capital do Estado do Paraná, polo da Região Metropolitana,
concentra uma população de 1.751.907 habitantes. Somado à população dos
municípios que compõem o Primeiro Anel Metropolitano 1, o aglomerado urbano
representa 91,18% da população total da Região Metropolitana de Curitiba – RMC,
composta no total por 29 municípios.

FIGURA 01: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 2012
FONTE: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA – SIN – BANCO DE
DADOS

1 Os municípios limítrofes ao polo, com 1.300.886 habitantes, formam com Curitiba o Primeiro Anel Metropolitano. São
eles: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio
Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais.
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Segundo dados do IBGE (2010), a maioria da população curitibana é do sexo
feminino (52% da população total), e a sobrevida das mulheres é 8,7 anos maior
quando comparada a dos homens.

GRÁFICO 01: POPULAÇÃO SEGUNDO O SEXO, CURITIBA - 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: FAS/ ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

No período compreendido entre os Censos, foi observado o crescimento das
áreas periféricas internas de Curitiba, principalmente nos bairros da região sul da
cidade. Segundo o IBGE, a cidade teve um acréscimo na sua população de 10,4%,
ou seja, de 164.592 habitantes no período 2000 – 2010, citando-se como exemplo o
caso do bairro Campo de Santana, com taxa média de crescimento anual de 13,77%
(incremento de 19.322 habitantes), que representou o maior crescimento
populacional dos 75 bairros da cidade, influenciado principalmente por programas
habitacionais de interesse social ofertados pelo município.
Entre os censos demográficos de 2000 e 2010 a população de Curitiba teve
uma taxa média de crescimento anual de 0,99%, bastante próxima, porém
superior, à do estado (0,89%) e inferior à do país (1,18%).
O processo de crescimento populacional impactou significativamente na
pirâmide etária de Curitiba, sendo que o contingente populacional constituído pela
faixa etária de 0 a 14 anos de idade representa atualmente 20% da população; os
jovens de 15 a 29 anos representam 26% da população; os adultos com idade de
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30 e 59 anos representam 42%; a população idosa, de 60 anos ou mais, representa
11%.

GRÁFICO 02: POPULAÇÃO DE CURITIBA - 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: FAS/ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Ainda, além deste significativo contingente populacional, diariamente,
Curitiba recebe um número significativo de pessoas que habitam as cidades do seu
entorno, oriundas principalmente dos municípios do primeiro anel, e que aqui
realizam suas necessidades de trabalho, estudos e serviços urbanos e sociais.

3.1.2 Habitação
Uma das condições determinantes para a qualidade de vida da população é
a moradia adequada. “Um domicílio pode ser considerado satisfatório quando
apresenta um padrão mínimo de aceitabilidade dos serviços de infra-estrutura
básica, além de espaço físico suficiente para seus moradores” (IPPUC, 2010).
Em Curitiba, segundo o Censo Demográfico 2010, de um total de 635.631
domicílios, os particulares permanentes, definidos como construídos “para servir
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exclusivamente à habitação e que, na data de referência (31 de julho de 2010),
tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas”, somam 575.899
unidades.

GRÁFICO 03: DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, CURITIBA - 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2000 e 2010
ELABORAÇÃO: FAS/ ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Mais de 99% desses domicílios possuem condições adequadas de
saneamento como banheiro exclusivo no domicílio, abastecimento de água por
rede geral, esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou pluvial, lixo coletado
e energia elétrica. Embora tenha sido registrado um crescimento de 20,1% no
número de domicílios nos últimos dez anos (2000 a 2010), a média de habitantes
por domicílio vem decrescendo, alcançando em 2010 uma média de 3,0 habitantes.
No município de Curitiba, 9,28% da população (162.679 habitantes) áreas
de ocupação e assentamentos irregulares que representam 8,12% das moradias
(46.806 domicílios) consideradas pequenas e precárias. No período 2000 - 2010 a
taxa de crescimento anual de domicílios e população nas áreas de aglomerados
subnormais são inferiores às taxas do município.

3.1.3 Renda e Trabalho
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A cidade de Curitiba vem apresentando, nos últimos anos, saldo positivo na
geração de empregos formais. Serviços, comércio e construção civil são os setores
que mais se destacam na geração de empregos, quando comparado às demais
capitais da Região Sul do país.
Segundo dados do IBGE, no ano de 2010 o rendimento mensal domiciliar
per capita nominal em Curitiba tinha valor médio de R$ 1.273,00. A razão entre o
valor médio do rendimento mensal total nominal de homens e mulheres é de uma
vez e meia, isto é, o valor médio recebido pelos homens é de R$ 2.426,00 e pelas
mulheres R$ 1.607,00.

GRÁFICO 04: RENDA EM CURITIBA - 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: FAS/ ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

A elevação do salário mínimo e dos salários médios, os programas de
complementação de renda e outros, aliados ao desempenho econômico, permitem
a ascensão de amplas parcelas da população, que chegam a compor novos
substratos sociais, habilitados ao mundo do consumo de bens duráveis, como
automóveis, eletrodomésticos, computadores entre outros.
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GRÁFICO 05: VALOR TOTAL REPASSADO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CURITIBA – 2013 A 2016
FONTE: MDS/SAGI
ELABORAÇÃO: FAS

Os principais benefícios de transferência de renda no Brasil são
provenientes do Programa Bolsa-Família, concedido às famílias em situação de
pobreza ou extrema pobreza, e o Benefício de Prestação Continuada – BPC,
concedido a idosos e/ou pessoas com deficiência cujas famílias não têm condições
de prover sua subsistência.

Esses benefícios representam repasse mensal

continuado de benefícios em pecúnia, que compõem a renda mensal familiar dos
atendidos.

GRÁFICO 06: TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA,
CURITIBA – 2013 A 2016
FONTE: MDS/SAGI
ELABORAÇÃO: FAS
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3.1.4 Saúde

Em 2010, a esperança de vida para os curitibanos, ao nascer, alcançou os 77

anos, o que representa um incremento de 4 anos na última década. A análise da
evolução da estrutura etária revela um processo de transformações com declínio
da natalidade e redução da mortalidade, resultando no aumento da expectativa de
vida no município, e conseqüente incremento nas parcelas mais idosas da
população.
A taxa de fecundidade total em Curitiba (total de filhos de todas as mulheres
em idade fértil) é de 1,63 filhos por mulher, segundo o Censo 2010, apontando
para uma redução da taxa em relação à década anterior, em que a taxa de
fecundidade alcançava 1,96. A partir de 2003 houve pouca variação no número
absoluto de nascidos vivos, com uma tendência de redução na taxa de natalidade,
alcançando, em 2011, 14,3 nascidos vivos para mil habitantes.
Houve uma expressiva redução da mortalidade infantil nos últimos anos,
alcançando taxas abaixo de 7,70 óbitos (por mil nascidos vivos) em 2014. Segundo
dados da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, no período de 1979 a 2014, o
coeficiente de mortalidade infantil sofreu uma redução de 83,72% com influência
mais acentuada da redução da mortalidade no período pós-neonatal (93,73%),
seguido do período neonatal tardio (81,02%) e do período neonatal precoce
(60,54%).
Como já apontado, os dados do IBGE (2010) indicam um crescimento da
população idosa em Curitiba, representando 11,3% do total, sendo 52% do sexo
feminino. Verifica-se ainda uma redução da mortalidade por doenças do aparelho
circulatório, respiratório e doenças infecciosas e parasitárias na última década.
Também, queda da mortalidade por câncer de colo de útero, devido ao tratamento
e diagnóstico precoce. Por outro lado, houve aumento nas taxas de mortalidade
por neoplasias e doenças endócrinas (devido ao diabetes), de maneira compatível
com o envelhecimento da população.
O quadro abaixo ilustra a evolução de alguns indicadores de saúde ao longo
da última década.
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FIGURA 02 – INFOGRÁFICO SAÚDE EM CURITIBA
FONTE: SMS/CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA
ELABORAÇÃO: SME/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES

Tais resultados refletem, além de melhores indicadores sociais no
município, as ações integradas do Sistema Único de Saúde na atenção maternoinfantil, destacando-se alguns indicadores do Programa Mãe Curitibana, tal como
captação precoce para o pré-natal: 84% das gestantes iniciam o acompanhamento
antes do 4º mês de gestação; número médio de 7,93 consultas por gestante
acompanhada (o Ministério da Saúde preconiza no mínimo 7); e redução da
gravidez na adolescência (de 19,3% das gestantes em 1999, para 11,8%, em 2014).

Educação

3.1.5

A educação é um dos fatores determinantes da qualidade de vida da
população,

com

impacto

no

trabalho,

economia,

pobreza,

crescimento

populacional, participação política, índices de saúde, expectativa de vida, entre
outros.
Desde o ano de 2007, Curitiba integra o conjunto de cidades brasileiras que
receberam do Ministério da Educação (MEC) o Selo de Cidade Livre do
Analfabetismo, com taxa de 2,13%, segundo o IBGE (Censo Demográfico 2010).
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A taxa de alfabetização da população com idade de 15 anos ou mais em
2000 era de 96,6% (1.152.149), passando, em 2010, para 97,9% (1.372.108). Na
análise por condição no domicílio e gênero, a taxa de alfabetização dos
responsáveis pelo domicílio, do sexo masculino, é 98,6% e dos cônjuges do sexo
feminino, 98,2%.

GRÁFICO 07: TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS, CURITIBA – 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: FAS/ ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Em 2010, 543.203 pessoas frequentavam escola ou creche em Curitiba, o
equivalente a 31% da população residente, percentual que se mantém desde 2000.
O percentual das pessoas que nunca freqüentaram escola apresentou redução de
9,51% para 5,3%, no período 2000-2010.

GRÁFICO 08: POPULAÇÃO RESIDENTE, SEGUNDO FREQUÊNCIA À ESCOLA, CURITIBA - 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
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ELABORAÇÃO: FAS/ ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

De 2000 para 2010 diminuiu o percentual de pessoas sem instrução ou com
o fundamental incompleto, de 42% para 32%; e com fundamental completo e
médio incompleto, de 46,5% para 18%. Por outro lado, cresce de 11% para 50% o
percentual de pessoas com maiores níveis de instrução (médio completo a
superior completo).

GRÁFICO 09: PERCENTUAL DE PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO,
CURITIBA - 2010
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: FAS/ ASSESSORIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Em 2015 o município de Curitiba apresentava um total de 414.742
educandos matriculados nas instituições educacionais: federal, estadual, municipal
e privada, nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental anos iniciais
e anos finais, ensino médio, educação profissional, educação de jovens e adultos e
ensino especial.
TABELA 01: NÚMERO E PERCENTUAL DE MATRÍCULAS, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA,
SEGUNDO NÍVEL/MODALIDADE DE ENSINO, EM CURITIBA – 2015

FONTE: MEC/INEP/SINOPSE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2015
ELABORAÇÃO: SME/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES

Destaca-se para a educação municipal nesta ultima década a criação do
Fórum Municipal de Educação de Curitiba, em 2013, que foi de suma importância
na organização da Conferência Municipal de educação de Curitiba, em 2015, para a
elaboração do Plano Municipal de Educação de Curitiba, o qual, instituido pela Lei
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Municipal n. 14.681/2015, é um documento estabelece as diretrizes para a
educação municipal ao longo de uma década.
Quanto melhor o desempenho dos estudantes nas avaliações padronizadas
e maior a taxa de aprovação, mais elevado será o IDEB. No ranking das redes
públicas municipais das capitais brasileiras, por vezes consecutivas, Curitiba ocupa
a primeira posição nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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3.2 Rede Pública de Atendimento
O município de Curitiba vem, ao longo das últimas décadas, consolidando
uma extensa rede de equipamentos voltada ao atendimento das necessidades
básicas da população, em resposta à crescente demanda por serviços de qualidade
que garantam proteção social aos cidadãos. A descentralização dos serviços da
rede pública possibilitou um melhor gerenciamento das políticas públicas em
território, democratizando o acesso e garantindo o direito à seguridade social.
Paralelamente, a necessidade da efetivação de um trabalho intersetorial e
integrado entre as políticas públicas e com os diversos órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos, bem como com os demais municípios da Região
Metropolitana de Curitiba, tornou-se um exercício cada vez mais evidente e
relevante, de forma a possibilitar o enfrentamento das múltiplas expressões de
desproteção social que se apresentam nos territórios.

3.2.1 Rede de Proteção à Criança e
ao Adolescente
A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente foi implantada em Curitiba
no ano 2000, com vistas a promover “ações integradas e intersetoriais para
prevenir a violência, principalmente à doméstica/intrafamiliar e sexual, e proteger
a criança e o adolescente em situação de risco para a violência.” (CURITIBA, 2008).
Para isso, o poder público municipal vem, ao longo dos últimos 15 anos,
implementando diferentes estratégias de intervenção que venham a contribuir
para a redução da violência contra a criança e o adolescente em Curitiba.
O banco de dados da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente,
alimentado pelo conteúdo das notificações obrigatórias de violência suspeita ou
confirmada contra crianças e adolescentes, permite que se faça a leitura da
incidência/reincidência de casos de violência a esse público no município, servindo
também como base para a construção de estratégias protetivas e preventivas
voltadas à área da infância e da adolescência.
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Para fins deste estudo, apresenta-se aqui um panorama do atendimento e
acompanhamento da Rede de Proteção no ano de 2015, abordando aspectos
relacionados ao perfil de crianças e adolescentes vítimas de violência, natureza e
tipo de violência ocorrida, perfil dos autores da violência, entre outros. Os dados
foram extraídos do Relatório: Violência Contra Crianças e Adolescentes – 2015,
compilados pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS.

3.2.1.1. Quanto ao número de notificações obrigatórias
Abaixo, apresenta-se a série histórica das notificações dos anos de 2002 a
2015. Do ano de 2002 até o ano de 2008 observa-se o aumento do número de
notificações ano a ano. A partir de 2009 existe uma relativa estabilização deste
indicador, mantendo-se na casa de 5.000 notificações por ano.

GRÁFICO 10: NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES –
CURITIBA, 2002 A 2015.
FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.2.1.2. Quanto aos casos notificados em 2015
A seguir, são apresentados os dados referentes às notificações de crianças e
adolescentes residentes em Curitiba:

3.2.1.2.1 Natureza da Violência
71

No ano de 2015, 86,7% do total de crianças e adolescentes notificados
residentes em Curitiba sofreram violência intrafamiliar. As situações de violência
extrafamiliar (violência urbana, bullying e violência sexual cometida por terceiros)
representou 8,3% das notificações. A violência institucional contabiliza 1,0% das
notificações.
As autoagressões, ideações suicidas e tentativas de suicídio, consideradas
violências autoprovocadas ou autoinfligidas, somaram 4,1% das notificações.

TABELA 02: NÚMERO E PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES SEGUNDO A NATUREZA DE VIOLÊNCIA CURITIBA,2015.

FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
TABELA 03: NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA – CURITIBA, 2015.

FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Já os casos reincidentes somaram 5,1% (227 notificações) do total de
notificações no município, conforme apresentado na tabela abaixo:

TABELA 04: NÚMERO DE REINCIDÊNCIAS EM NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES RESIDENTES EM CURITIBA – CURITIBA, 2015.
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FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.2.1.2.2 Tipo e Natureza da Violência
Quanto ao tipo de violência intrafamiliar ocorrida, percebe-se a prevalência
da negligência (de proteção, educação, saúde ou estrutural), com 67,2%, seguida
da violência psicológica (12%) e da física (11,2%). A violência sexual representou
6,4% das notificações e o trabalho infantil somou 3,3%.
Nas notificações de violência extrafamiliar a violência física foi a mais
frequente (45,7%), seguida pela violência sexual com 31,9%.

TABELA 05: NÚMERO E PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES SEGUNDO A NATUREZA E O TIPO DA
VIOLÊNCIA - CURITIBA, 2015.

* PODE HAVER MAIS DE UM TIPO DE VIOLÊNCIA EM UMA MESMA NOTIFICAÇÃO. OS CASOS DE NATUREZA
INSTITUCIONAL NÃO FAZEM PARTE DESTA TABELA. OS CASOS DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA SÃO ANALISADOS EM
RELATÓRIO PRÓPRIO.

FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.2.1.2.3 Faixa Etária
A faixa etária de maior número de notificações de violência foi a de menores
de um ano de idade. Crianças de 10 a 14 anos são o segundo grupo mais notificado,
seguido das crianças de 5 a 9 anos.

73

TABELA 06: NÚMERO E PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DA VÍTIMA CURITIBA, 2015.

FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.2.1.2.4 Tipo de Violência por Faixa Etária:
Em todas as faixas etárias a negligência representa o principal motivo de
notificação. Entre crianças menores de 1 ano, a negligência aparece de forma mais
acentuada, representando 96,1% do total das notificações. Já a violência
psicológica se mostra mais presente em faixas etárias a partir de 1 ano de idade e a
violência física com maior prevalência ocorre na faixa de 1 a 9 anos (29,1%).
A violência sexual é mais presente na faixa etária de 1 a 4 anos (9,6%) e de 5
a 9 anos (9%). As notificações de trabalho infantil predominam em crianças na
faixa etária dos 10 aos 17 anos (11,6%).
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GRÁFICO 11: PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INTRAFAMILIAR DE
RESIDENTES EM CURITIBA SEGUNDO O TIPO DE VIOLÊNCIA E FAIXA ETÁRIA – CURITIBA, 2015.
FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.2.1.2.5 Tipo de Violência e Sexo
Considerando-se o tipo de violência e o sexo das vítimas, observa-se que
enquanto o trabalho infantil e a negligência são predominantes do sexo masculino,
a violência sexual é significativamente maior no sexo feminino, que também é mais
vitimado pela violência psicológica.

TABELA 07: NÚMERO E PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR DE
RESIDENTES EM CURITIBA SEGUNDO O SEXO E O TIPO DE VIOLÊNCIA - CURITIBA, 2015.

* EM 5 NOTIFICAÇÕES (0,1%), NÃO HOUVE REGISTRO DO SEXO DA VÍTIMA

FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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3.2.1.2.6 Tipo da Violência e Autor da Violência
De acordo com os dados das notificações, percebe-se que a principal autora
de violência (notificada) é a mãe, com exceção da violência sexual, mais acometida
pela figura do pai, do padrasto ou do tio. A negligência e a violência física são
praticadas especialmente pelos pais, se analisados em seu conjunto; 86,9% das
negligências e 65,6% das violências físicas notificadas tiveram a mãe, o pai ou
ambos como autores.

TABELA 08: NÚMERO E PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR DE
RESIDENTES EM CURITIBA SEGUNDO O AUTOR E O TIPO DA VIOLÊNCIA - CURITIBA, 2015.

*OUTROS: FAMILIARES, PADRINHO, MADRINHA, EX-SOGRO, SOGRA, CUNHADO, CUNHADA, NAMORADO DA MÃE,
CUIDADOR ETC. PODE HAVER MAIS DE UM AUTOR DA VIOLÊNCIA EM UMA MESMA NOTIFICAÇÃO.

FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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GRÁFICO 12: PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR DE RESIDENTES
EM CURITIBA SEGUNDO O AUTOR E O TIPO DA VIOLÊNCIA – CURITIBA, 2015.
FONTE: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Do total de 4.421 notificações de violência intrafamiliar contra crianças e
adolescentes residentes em Curitiba realizadas no ano de 2015, em 14,6% (644)
existe a informação de que os prováveis autores da violência utilizaram álcool e/ou
algum tipo de droga. (Tabela 15)
TABELA 09: NÚMERO E PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES SEGUNDO USO DE ÁLCOOL E/OU
DROGAS PELO AUTOR DA AGRESSÃO - CURITIBA, 2015.

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - SINAN

3.3 Diagnóstico de Acolhimento
O processo de estabelecimento de parcerias da Prefeitura Municipal de
Curitiba - PMC, destinadas ao atendimento da população infanto-juvenil de rua e
vitimizada teve início no ano de 1991 com a implantação da 1° Unidade de Abrigo
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oficial e em 1992, com o estabelecimento de Convênios de Cooperação TécnicoFinanceiro, firmados entre a Secretaria Municipal da Criança e Entidades Sociais.
Estas parcerias se destacaram como pioneiros na desafiadora tarefa de construir
uma proposta de trabalho do Programa Casas de Apoio. Em 1997, iniciou-se o
processo em conjunto com as entidades sociais conveniadas e a Secretaria
Municipal da Saúde a fim de estabelecer critérios mínimos de qualidade de
atendimento, considerados imprescindíveis pela Vigilância Sanitária.
Desta primeira iniciativa as ações propostas resultaram em um documento:
Roteiro de Inspeção, que definiu as primeiras avaliações dos estabelecimentos
escolares, pré-escolas, creches, asilos, abrigos, albergues entre outros.
A Secretaria Municipal da Criança em 1998 criou a Central de Vagas,
normatizando o fluxo de abrigamento, transferência e desabrigamento de crianças
e adolescentes no Município de Curitiba, entre Conselhos Tutelares, Programas
Sociais no Município, Entidades Sociais e Vara da Infância e da Juventude,
viabilizando o acesso a vagas em unidades de abrigo.
Em 2000, foram estabelecidos os Procedimentos e Organização do
Atendimento nas Unidades de Abrigo. Este manual orientou a prática da Rede
Oficial do Município de Curitiba. Em 2003 a Fundação de Ação Social - FAS passou
a responder pelos Programas da extinta Secretaria Municipal da Criança, para tal,
foram organizados instrumentos e procedimentados critérios de atuação,
reforçando atribuições e competências frente à gestão das Instituições de Abrigo.
Em 2005, efetivou-se a Política Nacional da Assistência Social - PNAS e o
reordenamento das diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome, que propõe a implantação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
nos Municípios. Apresentou-se o Serviço de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade a fim de regular, monitorar e avaliar o atendimento Integral
Institucional em Abrigos.
O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, de dezembro de 2006,
constituiu um marco nas políticas públicas no Brasil ao fortalecer o paradigma da
proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários
preconizados pelo ECA, utilizando o termo Acolhimento Institucional para designar
os programas de abrigo em entidade.

78

A medida protetiva de abrigo para crianças e adolescentes é aplicada nas
situações dispostas no Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente e conforme
o seu Art.101, Parágrafo Único, o abrigo é medida provisória e excepcional.
A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) dispõe que o
serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes pode ser
desenvolvido nas modalidades de: Abrigo Institucional e Casa- Lar.
Com a publicação do guia: “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento
para Crianças e Adolescentes” (2009), estabeleceu-se parâmetros para a
organização dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, visando sua
adequação gradativa ao ECA, ao Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária, à Política Nacional de Assistência Social e ao Projeto de Diretrizes das
Nações Unidas sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos
com Crianças.
Em 2009, o município de Curitiba inovou com a publicação do Protocolo
Qualidade em Instituições de Acolhimento a Crianças e ao Adolescente. Tal
documento foi construído intersetorialmente, entre Fundação de Ação Social e
Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária, e visava subsidiar o processo
de gestão do Acolhimento Institucional, norteando diretrizes e contribuições para
efetivação de uma prática educativa, com exigências padronizadas e de acordo com
a legislação, para que o atendimento tivesse padrões qualitativos e igualitários no
município.
Em 2013, a Resolução n.º 23 do Conselho Nacional de Assistência Social, de
27 de setembro de 2013, apresentou orientações para o reordenamento dos
serviços de Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens, assim como para as
novas unidades a serem implantadas.
Foi a partir desta Resolução, bem como da necessidade identificada pelo
município de Curitiba para analisar, reordenar e planejar os serviços de
acolhimento institucional ofertados para crianças, adolescentes e jovens, que se
evidenciou a necessidade para realização de um diagnóstico acerca do público
infanto-juvenil acolhido. Este diagnóstico contemplava o perfil das crianças e
adolescentes quanto a gênero, faixa etária, escolaridade, complexidade das
vulnerabilidades, além de informações sobre o histórico do acolhimento da criança
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e do adolescente (tempo de acolhimento, motivo que originou o acolhimento) e de
seu histórico familiar (território de origem da família e situação do poder familiar).
O diagnóstico foi realizado no ano de 2014, junto a 56 unidades de
acolhimento oficiais e conveniadas à Fundação de Ação Social. Abrangeu 755
crianças e adolescentes que estavam acolhidas no mês de março de 2014.
A seguir, seguem os dados obtidos:
Do total de crianças e adolescentes acolhidas, a maioria era do sexo
masculino (414).
GRÁFICO 13: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO SEGUNDO O SEXO

As crianças na faixa etária de 06 a 11 anos são predominantes no serviço de
acolhimento institucional, correspondendo a 181 crianças, ou seja, 23,97% do total
de 755 crianças/adolescentes acolhidos. Em segundo lugar, estão 135 adolescentes
na faixa etária de 14 a 15 anos.

GRÁFICO 14: CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR FAIXA ETÁRIA E SEXO

A origem ou o território predominante das famílias das crianças e
adolescentes

acolhidos

crianças/adolescentes.
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GRÁFICO 15: NÚCLEO REGIONAL DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA

Do total de 755 crianças e adolescentes acolhidos, 657 (85%) não tinham
deficiência e 80 (10%) possuiam algum tipo de deficiência. Entre as deficiências, a
deficiência intelectual era predominante. A incidência era de 67,5%, o que
corresponde a 54 crianças e adolescentes entre as 80 que possuiam algum tipo de
deficiência.
GRÁFICO 16: CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR TIPO DE DEFICIÊNCIA

Os adolescentes de 12 a 17 anos apresentam maior incidência de
deficiências, totalizando 52 adolescentes (65% do total de crianças e adolescentes
com deficiência), dos quais 40 apresentam deficiência mental.
GRÁFICO 17: CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR TIPO DE DEFICIÊNCIA
QUADRO 03: TIPOS DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DIAGNOSTICADAS ENTRE OS ACOLHIDOS,
CONFORME CID 10.
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F70 – Deficiência mental leve;
F70.1 – Retardo mental leve – comprometimento significativo do
comportamento, requerendo vigilância ou tratamento;
F70.8 – Retardo mental leve – outros comprometimentos do
comportamento;
F70 a 71 – Deficiências mentais leve a moderada;
F70 a 71 – Deficiências mentais leve a moderada (associado a sintomas
psicóticos agudos, com desordem grave de conduta e comportamento com
fantasias e delírios);
F71 – Deficiência mental moderada;
F71 – Deficiência mental moderada (associado a sintomas psicóticos);
F71.0 – Retardo mental moderado – menção de ausência de ou de
comprometimento mínimo do comportamento;
F71 a 72 – Deficiências mentais moderada a severa;




F71.1 – Deficiência mental moderada, comprometimento significativo do
comportamento, requerendo vigilância ou tratamento;
F83 – Transtornos específicos do desenvolvimento.

FONTE: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID 10

Das 755 crianças e adolescentes acolhidos, 66% não apresentavam
problemas de saúde no momento da pesquisa.
GRÁFICO 18: SITUAÇÕES DE SAÚDE

Entre os problemas de saúde identificados, destacam-se o transtorno
mental (14,9%) e a dependência química (12,1%), predominante na faixa etária de
12 a 17 anos de idade.

GRÁFICO 19: SITUAÇÕES DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA E SEXO
QUADRO 04: TIPOS DE TRANSTORNO MENTAL DIAGNOSTICADOS ENTRE OS ACOLHIDOS,
CONFORME CID 10.

F91.1 – Síndrome de dependência e distúrbio de conduta não socializado;
F91.3 – Distúrbio desafiador opositor;
F92 – Transtornos mistos de conduta e das emoções;
F92.0 – Distúrbio depressivo de conduta;
F92.9 – Transtorno misto de conduta e das emoções não especificado;
F94 – Transtornos do funcionamento social com início especificamente na infância
ou adolescência;
F98.9 – Transtornos comportamentais e emocionais não especificados com início
habitualmente na infância ou adolescência;
R46 – Sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento;
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R46.3 – Hiperatividade.
FONTE: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID 10

Das crianças, adolescentes e jovens em idade escolar, 35% estavam
frequentando a escola.

GRÁFICO 20: FREQUÊNCIA ESCOLAR

Das 488 crianças, adolescentes e jovens acolhidos que estavam
frequentando a escola, 260 estavam na faixa etária de 12 a 17 anos e 193, de 4 a 11
anos.

GRÁFICO 21: ESCOLARIDADE - FREQUÊNCIA

Dessas 488 crianças, adolescentes e jovens que estavam frequentando a
escola, 208 (42%) apresentavam defasagem escolar. Estão sendo considerados em
situação de defasagem escolar os alunos que não possuem no início de cada ano
letivo os anos de estudo compatíveis com a sua idade.
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GRÁFICO 22: CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFASAGEM ESCOLAR

Dos 202 adolescentes na faixa etária de 14 a 16 anos de idade acolhidos,
150 estavam frequentando a escola, o que corresponde a 74%.

GRÁFICO 23: FREQUÊNCIA ESCOLAR – ADOLESCENTES DE 14 A 16 ANOS DE IDADE
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GRÁFICO 24: GRAU DE ESCOLARIDADE – ADOLESCENTES DE 14 A 16 ANOS DE IDADE
(FREQUENTANDO)

Das 755 crianças/adolescentes acolhidas, 227 (30%) eram provenientes de
famílias cujo poder familiar havia sido destituído, sendo 95 crianças e 132
adolescentes e outras 125 (16,6%) estavam em análise na época da pesquisa.

GRÁFICO 25: DESTITUÍDO DO PODER FAMILIAR

Dentre os acolhidos, 364 (48%) crianças/adolescentes possuiam vínculos
familiares.
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GRÁFICO 26: CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VÍNCULO FAMILIAR

Entre as 755 crianças e os adolescentes acolhidos, 39% recebiam visita de
familiares na unidade de acolhimento.
GRÁFICO 27: FAMÍLIA VISITA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA UNIDADE

Dentre as 755 crianças e os adolescentes em acolhimento, 175 (23%)
visitavam seus familiares.
GRÁFICO 28: CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VISITAM SUAS FAMÍLIAS

Dentre os processos das crianças e dos adolescentes acolhidos, 343
(processos) tramitavam na 1ª Vara da Infância e Juventude no momento da
pesquisa.
GRÁFICO 29: VARA NA QUAL TRAMITA O PROCESSO

Das 755 crianças e adolescentes acolhidos, 653 (87%) tinham o Plano
Individual de Atendimento – PIA preenchidos. Dos 46 que não tinham o PIA
elaborado, 14 haviam sido acolhidos no mês de março/2014, ocasião em que a
pesquisa foi realizada e 03 crianças/adolescentes haviam evadido a unidade.
GRÁFICO 30: CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA

Dos 391 adolescentes/jovens acolhidos, 53 estavam em cumprimento de

medida socioeducativa. Dos 53 adolescentes/jovens em cumprimento de medida
socioeducativa, 39 (82%) estavam na faixa etária de 14 a 17 anos com
predominância do sexo masculino.
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GRÁFICO 31: ADOLESCENTES ACOLHIDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR
FAIXA ETÁRIA E SEXO

Das 755 crianças e adolescentes acolhidos, 87 estiveram em situação de rua.

GRÁFICO 32: CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTIVERAM EM SITUAÇÃO DE RUA

Das 755 crianças e adolescentes acolhidas, 32 (4%) sofreram ameaças de
morte.

87

GRÁFICO 33: CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM AMEAÇAS DE MORTE

Dos 54 adolescentes acolhidos que completariam 18 anos no ano de 2014,
26 estavam nas unidades oficiais e 28 nas conveniadas.

GRÁFICO 34: ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 18 ANOS

A partir do levantamento dos dados foi possível identificar que no
município de Curitiba prevalece em acolhimento institucional: meninos, com idade
entre 06 e 11 anos, acolhidos pelo período de 13 a 24 meses, sem a destituição do
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poder familiar, sem nenhum agravo de saúde, cujo território de origem familiar
seja na área de abrangência do Núcleo Regional Cajuru.
A identificação deste perfil permitiu que a Prefeitura Municipal de Curitiba,
especialmente por meio da Fundação de Ação Social, planejasse projetos e serviços
voltados a esse público, de maneira especial para firmação de convênios de
acolhimento institucional ou repactuação dos objetos dos convênios já firmados.
Considerando que foi identificado que majoritariamente as crianças e os
adolescentes em acolhimento não estavam destituídos do poder familiar,
identificou-se a necessidade de consolidar o trabalho com as famílias, bem como de
ampliar e fortalecer as ações da rede socioassistencial voltadas às famílias em
situação de risco social e pessoal, visando garantir o direito à convivência familiar
e comunitária. Este dado também reforçou a necessidade de construção de um
Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.
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4. Princípios Norteadores
A mudança no paradigma do atendimento à criança e adolescente,
sobretudo na efetivação do seu direito à convivência familiar e comunitária
apresentada na forma operacional deste Plano, fundamenta-se nos seguintes
princípios:

4.1 Centralidade da família nas políticas públicas
O direito das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária
está relacionado à inclusão social de suas famílias. O reconhecimento da
importância da família no contexto da vida social está explícito no artigo 226 da
Constituição Federal do Brasil, na Convenção sobre os Direitos da Criança, no
Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Orgânica da Assistência Social e na
Declaração dos Direitos Humanos.
A família é compreendida como um grupo de pessoas com laços de
consanguinidade, de aliança, de afinidade, de afetividade ou de solidariedade, cujos
vínculos circunscrevem obrigações recíprocas, organizadas em torno de relações
de geração e de gênero. Arranjos familiares diversos devem ser respeitados e
reconhecidos como potencialmente capazes de realizar as funções de proteção e de
socialização de suas crianças e adolescentes.
Sendo assim, “a família, independente de seu formato, é a mediadora das
relações entre os sujeitos e a coletividade e geradora de modalidades comunitárias
de vida”. Portanto, diante de situações de risco social e vulnerabilidades vividas
pelas famílias brasileiras, principalmente por pressões geradas pelos processos de
exclusão social e cultural, essas famílias precisam ser apoiadas pelo Estado e pela
sociedade, para que possam cumprir suas responsabilidades. Esse apoio visa à
superação de vulnerabilidades e riscos vividos por cada família, favorecendo e
ampliando os recursos socioculturais, materiais, simbólicos e afetivos que
contribuem para o fortalecimento desses vínculos. Diante disso, a centralidade da
família no âmbito das políticas públicas se constitui em importante mecanismo
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para a efetiva garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar
e comunitária.

4.2 Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de
políticas integradas de apoio à família
No respeito ao princípio da prioridade absoluta à garantia dos direitos da
criança e do adolescente, o Estado deve se responsabilizar por oferecer serviços
adequados e suficientes à prevenção e superação das situações de violação de
direitos, possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares e sóciocomunitários. O apoio às famílias e seus membros deve ser concretizado na
articulação eficiente da rede de atendimento das diferentes políticas públicas,
garantindo o acesso a serviços de educação, de saúde, de geração de trabalho e
renda, de cultura, de esporte, de assistência social, dentre outros.
Nas situações de risco e enfraquecimento dos vínculos familiares, as
estratégias de atendimento deverão favorecer a reconstrução das relações no
grupo familiar e a elaboração de novas referências. Estas estratégias visam
potencializar a família para o exercício de suas funções de proteção e socialização e
o desenvolvimento de sua autonomia, incluindo as ações que possam levar à
constituição de novos vínculos familiares e comunitários em caso de ruptura dos
vínculos originais. Apoio adequado deve ser garantido, ainda, às famílias em
situação de vulnerabilidades específicas – com pessoas com deficiência, com
necessidades específicas de saúde (como por exemplo, com pessoas vivendo e
convivendo com HIV/AIDS/AIDS, com doenças crônicas, transtorno mental, uso,
abuso ou dependência de álcool e outras drogas), com restrita rede social de apoio,
em situação de desemprego, pobreza ou miséria e que vivem em contextos de
extrema violência, dentre outras.
Para garantir a qualidade das políticas de apoio às famílias, o Estado - nos
níveis municipal, estadual e federal – tem a responsabilidade de capacitar seus
agentes e de fiscalizar, monitorar e avaliar esses serviços.
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4.3 Reconhecimento das competências da família na sua
organização interna e na superação de suas dificuldades
As políticas especiais para promoção, proteção e defesa do direito de
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária devem reconhecer a
família como um grupo social capaz de se organizar e reorganizar dentro de seu
contexto e a partir de suas demandas e necessidades, bem como rever e
reconstruir seus vínculos ameaçados, a partir do apoio recebido das políticas
sociais.
É fundamental potencializar as competências da família para o
enfrentamento de situações de suas vulnerabilidades, como por exemplo, a
presença de um filho com deficiência, transtorno mental e/ou outros agravos. O
foco deve ser o empoderamento e o protagonismo das famílias, a autonomia e a
vida independente da pessoa com deficiência e, finalmente, a superação do mito de
que o atendimento especializado em instituições de abrigo e reabilitação é
superior ao cuidado que a própria família pode ofertar, quando devidamente
apoiada pelas políticas públicas.
Reconhecendo a complexidade desse processo, é preciso escutar e respeitar
as famílias, seus valores e crenças, criando com elas soluções que possam ser
adequadas ao contexto, coerentes com os direitos dos seus membros e
consistentes com as políticas sociais. É preciso reconhecer que a família apresenta
capacidade de criar soluções para seus problemas, em sua relação com a sociedade
e em sua rede de relações internas e de rever e reconstruir seus vínculos
ameaçados, a partir do apoio recebido das políticas sociais.

4.4 Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e
orientação sexuais, à equidade de gênero e às
particularidades das condições físicas, sensoriais e mentais
O apoio às famílias deve se pautar pelo respeito à diversidade dos arranjos
familiares, às diferenças étnico-raciais e socioculturais bem como à equidade de
gênero, de acordo com a Constituição Federal. A defesa dos direitos de cidadania
deve ter cunho universalista, considerando todos os atores sociais envolvidos no
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complexo das relações familiares e sociais e tendo impacto emancipatório nas
desigualdades sociais.
Associado à reflexão das famílias sobre suas bases culturais, ao combate aos
estigmas sociais, à promoção dos direitos humanos e ao incentivo aos laços de
solidariedade social, o respeito à diversidade deve estar em consonância com uma
ética capaz de ir além de padrões culturais arraigados que violam direitos,
incentivando mudanças nesse sentido e a construção participativa de novas
práticas.
Nesse sentido, o Estado deve dedicar atenção especial e assegurar que
crianças e adolescentes de comunidades e povos tradicionais, como as
comunidades remanescentes de quilombos e os povos indígenas, recebam apoio e
atendimento culturalmente fundamentados, e que os profissionais e operadores do
direito tenham o devido preparo para lidar com as suas peculiaridades. Da mesma
forma, deve ser dada atenção especial às crianças e aos adolescentes com
necessidades específicas, como aqueles com deficiência, transtorno mental e/ou
outros agravos, vivendo e convivendo com o HIV/AIDS/AIDS, dentre outras
situações.
Finalmente, todas as ações abrangidas neste Plano devem observar o
princípio da não discriminação e levar em conta as perspectivas de orientação
sexual e de gênero.

4.5 Fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do
jovem adulto na elaboração do seu projeto de vida
Sendo a criança e o adolescente sujeitos de direitos, é necessário reconhecer
suas habilidades, competências, interesses e necessidades específicas, ouvindo-os
e incentivando os- inclusive por meio de espaços de participação nas políticas
públicas – à busca compartilhada de soluções para as questões que lhes são
próprias. Nesse sentido, é importante que, nos programas de Acolhimento
Institucional, sejam proporcionados espaços para a participação coletiva de
crianças e adolescentes na busca conjunta de alternativas de melhoria do
atendimento, contribuindo, assim, para que sejam sujeitos ativos nesse processo.
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Atenção especial deve ser dada aos adolescentes nos programas de
Acolhimento Institucional, sobretudo àqueles cujas possibilidades de reintegração
à família de origem foram esgotadas e têm reduzidas possibilidades de colocação
em família substituta, face às dificuldades de se encontrar famílias para os
mesmos. O atendimento, nestes casos, deve perseverar no apoio ao fortalecimento
dos vínculos comunitários, na qualificação profissional e na construção do projeto
de vida, bem como estar fundamentado em metodologia participativa que favoreça
o exercício de seu protagonismo.
Os espaços públicos frequentados por crianças e adolescentes e as
instâncias

de

formulação

de

políticas

públicas

constituem

importantes

instrumentos para o exercício dos direitos de cidadania, sob a perspectiva tanto de
incentivar a criatividade no campo das ciências, das artes, da cultura e dos
esportes, quanto na formação de lideranças infanto-juvenis.

4.6 Garantia dos princípios de excepcionalidade e provisoriedade
dos Programas de Famílias Acolhedoras e de Acolhimento
Institucional de crianças e de adolescentes
Toda medida de proteção que indique o afastamento da criança e do
adolescente de seu contexto familiar, podendo ocasionar suspensão temporária ou
ruptura dos vínculos atuais, deve ser uma medida rara, excepcional. Apenas em
casos onde a situação de risco e de desproteção afeta a integridade do
desenvolvimento da criança e do adolescente é que se deve pensar no seu
afastamento da família de origem.
A decisão sobre a separação é de grande responsabilidade e deve estar
baseada em uma recomendação técnica, a partir de um estudo diagnóstico, caso a
caso, realizado por equipe interdisciplinar, com a devida fundamentação teórica –
desenvolvimento infantil, etapas do ciclo de vida individual e familiar, teoria dos
vínculos e estratégias de sobrevivência de famílias em situação de extrema
vulnerabilidade. A realização deste estudo diagnóstico deve ser realizada em
estreita articulação com a Justiça da Infância e da Juventude e o Ministério Público,
de forma a subsidiar tal decisão.
A análise da situação evita danos ao desenvolvimento da criança e do
adolescente causados por separações bruscas, longas e desnecessárias e deve
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considerar a qualidade das relações familiares e a atitude pró-ativa de seus
membros para a reconstrução das mesmas. Quando necessário o afastamento,
todos os esforços devem ser realizados no sentido de reintegrar a criança ou
adolescente ao convívio da família de origem, garantindo, assim, a provisoriedade
de tal afastamento. A decisão pela destituição do poder familiar, só deve ocorrer
após um investimento eficiente na busca de recursos na família de origem, nuclear
ou extensa, com acompanhamento profissional sistemático e aprofundado de cada
caso, que considere o tempo de afastamento, a idade da criança e do adolescente e
a qualidade das relações. É importante destacar, que a situação de pobreza não
constitui motivo suficiente para o afastamento do convívio familiar e
institucionalização da criança e do adolescente – Art. 23 do ECA – nem a presença
de uma deficiência, transtorno mental ou outros agravos.
Nas situações de pobreza, conforme previsto na legislação, a família deverá
obrigatoriamente ser inserida em programas sociais de auxílio. Nos demais casos
aqui destacados, os atendimentos necessários devem ser oferecidos o mais
próximo possível da residência, em caráter ambulatorial, ou até mesmo no próprio
domicílio, contribuindo, assim, para a preservação e fortalecimento dos vínculos
familiares.

4.7 Reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional
Reordenar o atendimento significa reorientar as redes pública e privada,
que historicamente praticaram o regime de abrigamento, para se alinharem à
mudança de paradigma proposto. Este novo paradigma elege a família como a
unidade básica da ação social e não mais concebe a criança e o adolescente
isolados de seu contexto familiar e comunitário.
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de
Assistência Social e órgãos financiadores podem sugerir adequações, tanto nos
estatutos quanto nos projetos pedagógicos das entidades, como estabelecer
condições para o registro, para aprovação de projetos e/ou para liberação de
recursos.
O reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional requer ações
como:
95

1) mudança na sistemática de financiamento das entidades de abrigo,
eliminando-se formas que incentivem a manutenção desnecessária das
crianças e adolescentes nas instituições – como o financiamento por criança
e adolescente atendido – e incluindo-se recursos para o trabalho com a
reintegração à família de origem;
2) qualificação

dos

profissionais

que

trabalham

nos

programas

de

Acolhimento Institucional;
3) estabelecimento de indicadores qualitativos e quantitativos de avaliação
dos programas;
4) desenvolvimento ou incorporação de metodologias para o trabalho com
famílias;
5) ênfase na prevenção do abandono e na potencialização das competências
da família, baseados no reconhecimento da autonomia e dos recursos da
mesma para cuidar e educar seus filhos;
6) adequação do espaço físico e do número de crianças e adolescentes
atendidos em cada unidade, de forma a garantir o atendimento
individualizado e em pequenos grupos;
7) adequação do espaço físico às normas de acessibilidade;
8) articulação das entidades de programas de abrigo com a rede de serviços,
considerando todo o Sistema de Garantia de Direitos.
No processo de reordenamento dos serviços de acolhimento institucional, em
estreita articulação com a rede se serviços, deverão ser perseguidos os seguintes
objetivos:
1) prevenção à ruptura de vínculos, por meio do trabalho com famílias em
situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos fragilizados;
2) fortalecimento dos vínculos, apoio e acompanhamento necessário às
famílias das crianças e dos adolescentes abrigados para a mudança de práticas
de violação e para a reconstrução das relações familiares;
3) acompanhamento das famílias das crianças e adolescentes, durante a fase
de adaptação, no processo de reintegração familiar;
4) articulação permanente entre os serviços de Acolhimento Institucional e a
Justiça da Infância e da Juventude, para o acompanhamento adequado de cada
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caso, evitando-se o prolongamento desnecessário da permanência da criança e
do adolescente na instituição;
5) excepcionalmente, nos casos de encaminhamento para adoção pela
autoridade judiciária, intervenção qualificada para a aproximação gradativa e
a preparação prévia da criança, do adolescente e dos pretendentes, bem como
acompanhamento no período de adaptação.

4.8 Adoção centrada no interesse da criança e do adolescente
De acordo com o ECA, a colocação em família substituta, concebida nas
formas de guarda, tutela e adoção, é uma medida de proteção que visa garantir o
direito fundamental das crianças e adolescentes à convivência familiar e
comunitária. É preciso mudar o paradigma tradicional segundo o qual a adoção
tem a finalidade precípua de dar filhos a quem não os tem, estando, portanto,
centrada no interesse dos adultos.
Toda criança e adolescente cujos pais são falecidos, desconhecidos ou foram
destituídos do poder familiar têm o direito a crescer e se desenvolver em uma
família substituta e, para estes casos, deve ser priorizada a adoção que lhes atribui
a condição de filho e a integração a uma família definitiva. Este é o sentido da
proposta de uma nova cultura para a adoção, que visa estimular, sobretudo, as
adoções de crianças e adolescentes que, por circunstâncias diversas, têm sido
preteridos pelos adotantes, especialmente os grupos de irmãos, as crianças
maiores e adolescentes, aqueles com deficiência ou com necessidades específicas
de saúde, os afrodescendentes ou pertencentes a minorias étnicas, como forma de
assegurar-lhes o direito à convivência familiar e comunitária.
Não se trata mais de procurar “crianças” para preencher o perfil desejado
pelos pretendentes, mas sim de buscar famílias para crianças e adolescentes que se
encontram privados da convivência familiar. Isso pressupõe o investimento na
conscientização e sensibilização da sociedade acerca desse direito das crianças e
adolescentes e no desenvolvimento de metodologias adequadas para a busca ativa
de famílias adotantes. Trata-se, portanto, de investir para que a adoção seja o
encontro dos desejos e prioridades da criança e do adolescente com os desejos e
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prioridades dos adotantes e ocorra em consonância com os procedimentos legais
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.9 Controle social das políticas públicas
Efetivada nas normativas constitucional e infraconstitucionais (Constituição
Federal, Convenção sobre os Direitos da Criança, ECA, LOAS, LDB e LOS) a
participação popular, com caráter democrático e descentralizado, se dá em cada
esfera do governo, abrangendo o processo de gestão político-administrativafinanceira e técnico-operativa. O controle do Estado deve ser exercido pela
sociedade na busca de garantir os direitos fundamentais e os princípios
democráticos.
Os Conselhos Setoriais de políticas públicas e dos Direitos da Criança e do
Adolescente e suas respectivas Conferências são espaços privilegiados para esta
participação, além de outros também importantes, como a mídia e os conselhos
profissionais. As Conferências avaliam a situação das políticas públicas e da
garantia de direitos, definem diretrizes e avaliam os seus avanços. Os Conselhos
têm, dentre outras, a responsabilidade de formular, deliberar e fiscalizar a política
de atendimento e normatizar, disciplinar, acompanhar e avaliar os serviços
prestados pelos órgãos e entidades encarregados de sua execução. Avanços na
organização e fortalecimento da participação da população são necessários,
buscando a integração das políticas sociais nos níveis federal, estadual e municipal.
A consolidação de novas representações e práticas das famílias e da
sociedade acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes deve estar baseada
numa mudança cultural, fundamentada em processos participativos, no exercício
do controle social das políticas públicas e na ética da defesa e promoção de
direitos.
Evidente é que esse processo de fortalecimento da cidadania e da
democracia é longo e demorado, cabendo aos Conselhos Setoriais e dos Direitos da
Criança e do Adolescente, num primeiro momento, se apresentarem à sociedade e
incentivarem a participação desta nos debates relativos às políticas públicas a
serem implementadas em prol da população infantojuvenil, inclusive no que diz
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respeito à inclusão, nas propostas de leis orçamentárias, dos recursos que para
tanto se fizerem necessários.
Vale lembrar que a “mobilização da opinião pública, no sentido da
indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade” no processo de
discussão e solução dos problemas que afligem a população infanto-juvenil se
constitui numa das diretrizes da política de atendimento traçada pelo ECA (cf.
Art.88, inciso VI, deste Diploma Legal) e que a participação popular no processo de
elaboração das propostas de leis orçamentárias pelo Executivo, assim como de
discussão e aprovação pelo Legislativo, é expressamente prevista na Lei
Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº. 10.257/00
(Estatuto das Cidades), bastando apenas que os espaços democráticos já
assegurados pelo ordenamento jurídico Pátrio sejam efetivamente ocupados pela
sociedade organizada.
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5. Objetivos
1) Ampliar, articular e integrar as diversas políticas, programas, projetos,
serviços e ações de apoio sociofamiliar para a promoção, proteção e defesa
do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária;
2) Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à
convivência familiar e comunitária, em suas mais variadas formas,
extensiva a todas as crianças e adolescentes, com ênfase no fortalecimento
ou resgate de vínculos com suas famílias de origem;
3) Proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da
criança ou adolescente em seu ambiente familiar e comunitário,
considerando os recursos e potencialidades da família natural, da família
extensa e da rede social de apoio;
4) Fomentar a implementação de Programas de Famílias Acolhedoras, como
alternativa de acolhimento a crianças e adolescentes que necessitam ser
temporariamente afastados da família de origem, atendendo aos princípios
de excepcionalidade e de provisoriedade, estabelecidos pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, bem como assegurando parâmetros técnicos de
qualidade no atendimento e acompanhamento às famílias acolhedoras, às
famílias de origem, às crianças e aos adolescentes;
5) Assegurar que o Acolhimento Institucional seja efetivamente utilizado como
medida de caráter excepcional e provisório, proporcionando atendimento
individualizado, de qualidade e em pequenos grupos, bem como proceder
ao reordenamento institucional das entidades para que sejam adequadas
aos princípios, diretrizes e procedimentos estabelecidos no ECA;
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6) Fomentar a implementação de programas para promoção da autonomia do
adolescente e/ou jovem egressos de programas de acolhimento,
desenvolvendo parâmetros para a sua organização, monitoramento e
avaliação;
7) Aprimorar os procedimentos de adoção, visando:
a) estimular, no município, as adoções de crianças e adolescentes que, por
circunstâncias diversas, têm sido preteridos pelos adotantes – crianças
maiores e adolescentes, com deficiência, com necessidades específicas de
saúde, afrodescendentes ou pertencentes a minorias étnicas, dentre outros;
b) investir para que todos os processos de adoção no município ocorram em
consonância com os procedimentos legais previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente; e
c) garantir que a adoção internacional ocorra somente quando esgotadas
todas as tentativas de adoção, sendo, nestes casos, priorizados os países que
ratificaram a Convenção de Haia;
8) Assegurar estratégias e ações que favoreçam os mecanismos de controle
social e a mobilização da opinião pública na perspectiva da implementação
do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
9) Aprimorar e integrar mecanismos para o cofinanciamento, pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, das ações previstas no Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, tendo como referência
a absoluta prioridade definida no artigo 227 da Constituição Federal de
1988 e no artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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6. Plano de Ação
As propostas operacionais deste Plano estão organizadas em três eixos
estratégicos e articulados entre si: 1) Atendimento; 2) Marcos normativos e
regulatórios, e sistemas de informação e 3) Mobilização, articulação e participação.
Os quadros a seguir são resultados de um esforço para propor ações permanentes e
de curto, médio e longo prazos, almejando caminhar na direção de uma sociedade
que de fato respeite o direito à convivência familiar e comunitária.
O conjunto das ações do Plano municipal de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito e Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária será
implementado e implantado no horizonte de 10 anos (2017-2027), ficando
estabelecidos os seguintes intervalos:


Curto Prazo: 2017 - 2019



Médio Prazo: 2017-2024;



Longo Prazo: 2017-2027;



Ações permanentes: 2017 à 2027.
Para definição desses prazos foram considerados aspectos importantes da

agenda Política municipal, principalmente os processos de elaboração do Plano
Plurianual (PPA).
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EIXO 1 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
1. Aprofundamento do conhecimento em relação à situação familiar das crianças e adolescentes em seu contexto
sociocultural e econômico identificando os fatores que favorecem ou ameaçam a convivência familiar e comunitário.
AÇÕES
1.1 Realizar diagnóstico,
caracterizando
a
população
infantojuvenil e suas famílias
do
município
de
Curitiba nos aspectos
demográfico,
socioeconômico e de
violação de direitos
1.2
Identificar
e
envolver no diagnóstico
a rede de atendimento
(governamental e nãogovernamental)
existente no município
dirigida
a
esse
segmento populacional,
segundo
capacidade,
abrangência geográfica
e tipo de atendimento,
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RESULTADOS
Conhecimento sistematizado com indicação
da realidade do município de Curitiba
subsidiando o COMTIBA e as instâncias
governamentais e não governamentais na
formulação e execução de suas políticas e
programas

CRONOGRAMA

ATORES
ENVOLVIDOS

ARTICULADORES

Curto Prazo

COMTIBA/FAS
/
Fóruns/VIJ/MP
/
DPE/COHAB e
demais
Secretarias
Municipais

COMTIBA/FAS

identificando
lacunas
institucionais,
operacionais
e
de
abrangência
dos
serviços
ofertados,
através da relação com
a demanda demográfica
no que se refere ao
direito da convivência
familiar e comunitária.

EIXO 2 – ATENDIMENTO
1. Articulação e integração entre as políticas públicas de atenção às crianças, aos adolescentes e às famílias, considerando garantindo,
primordialmente, o direito à convivência familiar e comunitária.
ATORES
ENVOLVIDO
AÇÕES
RESULTADOS
CRONOGRAMA
S
ARTICULADORES
1.1 Fortalecer e implementar a
Rede de Proteção para Criança e
Adolescente em
situação de risco para violência
Rede
CT/SMS/
SMS/SME/FAS/
com a efetiva participação
Ação Permanente
Fortalecida
SME/FAS
IMAP/ CT
interinstitucional e
priorização de ações com vistas a
garantia da convivência familiar e
comunitária.
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1.2
Implantar
rede
temática específica para a
garantia da convivência
familiar e comunitária da
criança e adolescente em
Rede Temática implantada
medida
protetiva
de
acolhimento institucional e
ou familiar.
1.3 Garantir atendimento
na rede de saúde mental de
crianças e adolescentes e
suas famílias em situação
de uso e/ou abuso de
substâncias
psicoativas.
1.4 Qualificar o Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV nos CRAS,
espaços parceiros e
entidades sociais
conveniadas, ofertado à
crianças e adolescentes
em situação de
vulnerabilidade social
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Ação permanente

COMTIBA/
FAS/
Fóruns/VIJ/
MP/ DPE/
COHAB e
demais
Secretarias
Municipais

FAS/Fóruns/
VIJ/CT

Atendimento Realizado

Ação permanente

SMS

SMS

SCFV qualificado

Ação permanente

FAS

FAS

1.5 Inserir as famílias nas
ações desenvolvidas no Participação das famílias
serviço de convivência e nas ações desenvolvidas
fortalecimento de vínculos
no SCFV
- SCFV
1.6 Ampliar iniciativas
Aumento de iniciativas
voltadas à oferta do
voltadas à oferta do
serviço de convivência e serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos fortalecimento de vínculos
para crianças de 0 a 6
para crianças de 0 a 6
anos de idade e suas
anos de idade e suas
famílias
famílias
1.7 Garantir espaços de
mediação de conflitos
dentro
dos
serviços,
programas e projetos para
Conflitos mediados
casos de vulnerabilidade
social,
evitando
a
judicialização
de
problemas sociais

Ação permanente

FAS

FAS

Médio prazo

FAS

FAS

FAS
Médio Prazo

FAS/OSC/
Fóruns

EIXO 2 – ATENDIMENTO
1. Articulação e integração entre as políticas públicas de atenção às crianças, aos adolescentes e às famílias, considerando garantindo,
primordialmente, o direito à convivência familiar e comunitária.
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AÇÕES

CRONOGRAMA

1.8 Garantir o acesso à serviços, programas e projetos das
diferentes politicas publicas às crianças, adolescentes e suas
famílias em situação de migração, por meio de estratégias de
apoio que considerem e respeite as particularidades culturais de
origem.

1.9 Estimular a integração dos Conselhos Municipais (CMAS,
COMTIBA, CME, CMDPI, CMS, CMDPCD, entre outros) para
elaboração de estratégias de integração da rede de atendimento
as crianças, adolescentes e suas famílias, através de fóruns
e/outras estratégias.

Curto prazo

Médio Prazo

EIXO 2 – ATENDIMENTO
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ATORES
ENVOLV
IDOS
Fóruns/
VIJ/MP/
DPE/
COMTIB
A/ FAS,
COHAB
e
demais
Secretar
ias
Municip
ais

Conselh
os
Municip
ais

ARTICULADORES

CMAS/
COMTIBA
ADH/FAS/

Conselhos
Municipais

2. Implantação, ampliação e implementação de programas e serviços de preparação de adolescentes e jovens, em Acolhimento Institucional, para a
autonomia.
AÇÕES

CRONOGRAMA

2.1 Ampliar e intensificar as orientações sobre direitos humanos
com ênfase em ações de prevenção ao preconceito.

Médio Prazo

2.2 Implementar programas e projetos para atendimento às
famílias de crianças e adolescentes em acolhimento institucional,
com acompanhamento sistemático, garantindo qualidade na
convivência familiar e comunitária.
2.3 Qualificar equipes profissionais para a o atendimento de
proteção integral aos adolescentes e crianças no âmbito da
assistência social.
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Médio Prazo
Médio Prazo

ATOR
ES
ENVO
LVID
OS
Fórun
s/VIJ/
MP/
DPE/
COMT
IBA/
FAS/
COHA
Be
demai
s
Secret
arias
Munic
ipais
FAS/S
MS
Fórun
s/VIJ/
MP/

ARTICULADORES

CMAS/COMTIBA/ADH

FAS/SMS
FAS

2.4 Implantar uma república para jovens, disponibilizando uma
unidade habitacional, de produção própria da COHAB para jovens
egressos dos serviços de acolhimento institucional.

Curto Prazo

DPE/
COMT
IBA/
FAS/
COHA
Be
demai
s
Secret
arias
Munic
ipais
COHA
B/FA
S/
SMS/
SMEL
J

COHAB/FAS

EIXO 2 – ATENDIMENTO
3. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
AÇÕES
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CRONOGRAMA

ATOR
ES
ENVO
LVID
OS

ARTICULADORES

3.1 Ampliar e fortalecer os programas de prevenção ao uso de
substâncias psicoativas crianças e adolescentes e suas famílias;
3.2 Ampliar e qualificar os programas de inclusão produtiva da
família, enquanto estratégia para sua autonomia, visando o
fortalecimento dos vínculos familiares;
3.3 Contemplar e priorizar vagas em cursos de aprendizagem que
atendam as necessidades e interesses do adolescente.

Ação Permanente

SMS

SMS

Ação Permanente

SMTE

SMTE

Ação Permanente

SMTE

SMTE

Médio Prazo

FAS /
FCC

COMTIBA, CMAS e FCC

3.4 Assegurar, por meio de instrumentos legais, o acesso gratuito,
nas atividades e espetáculos realizados nos equipamentos
públicos e privados culturais do Município, das crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social e seus pais ou
responsáveis, favorecendo a convivência familiar e comunitária,
bem como possam conhecer e se familiarizar com as várias
formas de expressão artístico-cultural, constituindo-se isto numa
forma de inclusão social

EIXO 2 – ATENDIMENTO
3. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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3.5 Garantir nos programas e serviços de Apoio Sociofamiliar
ações que garantam o direito à convivência familiar e comunitária
de crianças e adolescentes com transtornos mentais e deficiências

Ação Permanente

Todas
as
Secret
arias
Munic
ipais

SEDPCD/FAS

3.6 Promover estudos, projetos e contratação de serviços
respeitando a legislação referente à acessibilidade arquitetônica e
urbanística.

Ação Permanente

IPPUC

IPPUC

3.7 Garantir o repasse de subsídio alimentar – Atendimento às
famílias incluídas em Programas de Governo referentes à cesta de
frutas e verduras.

Ação Permanente

SMAB
/FAS

SMAB/FAS

Ação Permanente

SMAB
/SMS

SMAB/SMS

Ação Permanente

SMAB

SMAB

3.8 Ações de educação alimentar mediante orientação e incentivo
à população sobre hábitos alimentares saudáveis.
3.9 Ampliar atendimento à população com renda mensal de até 3
½ salários mínimos nacionais.

EIXO 2 – ATENDIMENTO
3. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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3.10 Manter atendimento à população através do incentivo e apoio
ao cultivo de hortaliças, grãos e outros cultivos

Ação Permanente

SMAB

SMAB

3.11 Manter atendimento realizado através da troca do lixo
reciclável por alimentos nas áreas, onde não é possível realizar a
coleta de lixo (4 kg de lixo reciclável por 1 kg de alimentos e
cereais).

Ação Permanente

SMAB

FAS

3.12 Priorizar o atendimento de crianças e adolescentes oriundos
de serviços de acolhimento institucional nos Programas a partir do
real interesse do publico, bem como de ações de integração ao
mundo do trabalho por meio da disponibilização de cursos de
qualificação profissional e de geração de renda.

Ação Permanente

SMTE
/FAS

SMTE/FAS

EIXO 2 – ATENDIMENTO
3. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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3.13 Manter as ações das Unidades Básicas de Saúde (UBS) seja
com a Estratégia Saúde da Família (e SF) ou tradicionais,
relacionadas à promoção, manutenção e recuperação da saúde,
prevenção de doenças e vigilância em saúde.
3.14 Manter a realização de ações nas UBS que visem ao controle
da desnutrição e obesidade infanto-juvenil, promoção de hábitos
alimentares saudáveis e da prática da atividade física, e atenção
nutricional às crianças com necessidades especiais de alimentação.
3.15 Manter as ações da rede de atenção a saúdes relacionadas ao
pré-natal
3.16 Manter a realização do acompanhamento das
condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família

Ação Permanente

SMS

SMS

Manutenção das ações do Projeto

SMS

SMS

Manutenção das ações do Projeto

SMS

SMS

Manutenção do Projeto

SMS

SMS

SMS

SMS

3.17 Manter nas UBS ações que visem a redução da mortalidade
Ação Permanente
infanto-juvenil (atenção ao pré-natal e ao puerpério, vacinação,
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, promoção
da cultura da paz, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e
outras drogas, prevenção das DST/AIDS etc.).
EIXO 2 – ATENDIMENTO

3. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES

113

3.18 Implantar uma república para jovens, disponibilizando uma
unidade habitacional, de produção própria da COHAB, para jovens
egressos dos serviços de acolhimento institucional.

3.19 Manter nos empreendimentos novos da COHAB reserva de
espaço para construção de equipamentos publico,

3.20 Ampliar a oferta e garantir o acesso aos serviços de educação
infantil para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade,
com vistas à garantia da convivência familiar e comunitária

Curto prazo

COHA
B/FA
S

COHAB/FAS

Longo prazo

COHA
Be
demai
s
secret
arias
munic
ipais

COHAB e demais
secretarias municipais

Longo prazo

SME

SME

EIXO 2 – ATENDIMENTO
3. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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3.21 Manter a educação musical nas unidades, formação
continuada, tutorias, supervisão concentrada nas unidades

Ação Permanente

SME

SME

Médio Prazo

FAS

FAS

Ação permanente

FAS

FAS

3.22 Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV, nos CRAS, espaços parceiros e entidades sociais
conveniadas, a crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social
3.23 Promover a inclusão de crianças e adolescentes no SCFV
como espaço para o convívio, com vistas a prevenção de situações
de risco social

EIXO 2 – ATENDIMENTO
4. Ampliação dos mecanismos de garantia e defesa dos vínculos comunitários no Programas de Acolhimento Institucional.

AÇÕES
4.1 Elaborar parâmetros para a criação de programas de
apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes em
acolhimento institucional, destituídos do poder familiar
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CRONOGRAMA
Médio prazo

ATOR
ES
ENVO
LVID
OS
FAS/
VIJ/M
P/CT/

ARTICULADORES
COMTIBA/ VIJ/FAS/CT

OSC
4.2 Proporcionar Acolhimento Institucional de crianças e
adolescentes, preferencialmente, em locais próximos à sua família
ou comunidade de origem, buscando, por meio das várias políticas
públicas e sociais e CT, sua reintegração familiar

Médio prazo

CT/
DPE/
MP/
SME/
SMS e
VIJ

COMTIBA/ CT/ DPE/ MP /
VIJ e Secretarias
Municipais

EIXO 2 – ATENDIMENTO
5. Capacitação e assessoramento das Secretarias, considerando as especificidades de cada região do Município, para a criação e implementação de
ações de Apoio Sociofamiliar, reordenamento Institucional, Reintegração Familiar, Famílias Acolhedoras e alternativas para preparação de
adolescentes e jovens para a autonomia, em consonância com a legislação vigente e as diretrizes deste Plano.
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
5.1
Garantir
que
as
famílias
que
recebam
FAS/
crianças
e
sob
guarda,
evitando
o
acolhimento
VIJ/F
Curto prazo
FAS/VIJ/Fóruns /MP
institucional tenham um acompanhamento técnico e subsidio
óruns
financeiro do Estado para o cuidado e proteção de seus membros.
/MP
Todas
5.2. Construir estratégias formação continuada para os
as
profissionais que atuam no Apoio Sociofamiliar, em Acolhimento
polític
Curto prazo
FAS/SMTE
Familiar e Institucional, de Preparação de Adolescentes e Jovens
as
para a Autonomia e Adoção.
públic
as
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5.3 Elaborar estratégia de capacitação continuada para
conselheiros tutelares com ênfase na convivência familiar e
comunitária
visando
à
correta
e
atualizada
compreensão
e
fiscalização dos Programas de Apoio Sociofamiliar, Acolhimento
Familiar e Institucional e Adoção e, sobretudo, à adequação de
suas práticas aos princípios do ECA
5.4 Sensibilizar e capacitar os gestores públicos e profissionais
que planejam, implementam e fiscalizam as políticas públicas,
programas e ações direcionadas ao direito à convivência familiar
e comunitária

Curto prazo

ADH

COMTIBA/ VIJ e demais
Secretaria Municipais

Curto prazo

Todas
as
polític
as
públic
as

COMTIBA e demais
Secretarias municipais

EIXO 2 – ATENDIMENTO
6. Reordenamento dos serviços de Acolhimento Institucional

AÇÕES

CRONOGRAMA

6.1 Implementar e fortalecer o Serviço de Acolhimento na
modalidade de Família Acolhedora – Execução Direta e Indireta

Curto prazo
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ATOR
ES
ENVO
LVID
OS
FAS/
OSC/
Varas
/CT/
MP

ARTICULADORES
COMTIBAS/FAS

6.2 Assegurar o financiamento, para implementação Serviços de
Acolhimento em Famílias Acolhedoras, extensa e de origem.

Médio prazo

6.3 Adequar os Serviços de Acolhimento Institucional ao ECA, às
diretrizes deste Plano Municipal e aos parâmetros básicos
estabelecidos para o reordenamento institucional, monitorando
seu funcionamento

Médio prazo

6.4
Estimular,
apoiar
e
divulgar
Acolhimento em Famílias Acolhedoras.

Curto prazo

o

Serviço

de

6.5 Manter a adequação às normas de acessibilidade nos estudos,
projetos - de construção, reformas e ampliações, das edificações de
uso público - equipamentos públicos nas áreas de educação, saúde,
Curto prazo
assistência social, esporte e lazer, abastecimento, cultura, meio
ambiente e demais setores que apresentem este tipo de demanda.
EIXO 2 – ATENDIMENTO

FAS/S
EDS
/
MDSA
FAS/
OSC/
CT/M
P
COMT
IBA/
OSC/
Varas
/CT/
MP/
FAS

COMTIBA/FAS

COMTIBA/FAS

COMTIBA/FAS

IPPUC

IPPUC

ATOR
ES
ENVO
LVID
OS

ARTICULADORES

6. Reordenamento dos serviços de Acolhimento Institucional

AÇÕES
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CRONOGRAMA

6.6 Implementar e fortalecer o Serviço de Acolhimento na
modalidade de Acolhimento em Conjunto -atendimento a crianças
e/ou adolescentes com idade
até 17 anos e 11 meses
acompanhados de suas mães adultas em situação de
vulnerabilidade social, violência doméstica/intrafamiliar e
situação de desabrigo temporário

Curto prazo

FAS/
OSC

FAS/CMAS/
COMTIBA/OSC

6.7 Assegurar o financiamento para implementação Serviços de
modalidade de Acolhimento em Conjunto.

Médio prazo

FAS/S
EDS/
MDSA

FAS/CMAS/
COMTIBA

Eixo 3 - MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS
1. Aperfeiçoamento dos Marcos Normativos e Regulatórios para a efetivação da promoção, defesa e garantia do direito à convivência familiar e
comunitária no âmbito do SUAS e do SGD
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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1.1 Consolidar os parâmetros propostos no documento do CNAS e
CONANDA “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes” e nos Programas de Preparação de
Adolescentes e Jovens para a Autonomia, no âmbito do SUAS e
SGD, no Município, a fim de qualificar os serviços

1.2 Ampliar o Orçamento Municipal da Criança e Adolescente a fim
de garantir o atendimento de famílias com crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, conforme
determinação
do
parágrafo
único
do artigo 23 do ECA,

Médio Prazo

Longo Prazo

Eixo 3 - MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS
2. Aprimoramento
dos
procedimentos
de
comunicação
dos
casos
de
violação
de
direitos
de
estabelecimentos de educação privada conforme previsto no ECA

AÇÕES
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CT/
DPE/
MP/
FAS/
SME/
SMS e
VIJ
SPLA
D/PG
M/
COMT
IBA e
demai
s
Secret
arias
Munic
ipais

CRONOGRAMA

às
crianças

CMAS/COMTIBA
/FAS

COMTIBA/ CMAS e demais
Secretarias Municipais

autoridades
Competentes
e
adolescentes
nos
ATOR
ES
ENVO
LVID
OS

ARTICULADORES

2.1 Fortalecer a utilização da NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, a
partir de capacitações dos usuários, a fim de consolidar a
notificação às autoridades competentes, por parte dos dirigentes
de estabelecimentos de Educação da rede particular dos casos de
violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes
2.2 Responsabilizar legalmente os dirigentes de Educação Privada
quanto a não comunicação ao CT dos casos de maus-tratos e
violação de direitos das crianças e adolescentes da rede
educacional privada.

CT/
DPE/
MP/
FAS /
SME /
SMS e
VIJ

Médio Prazo

Eixo 3 - MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS
3.
Ampliação
dos
mecanismos
de
garantia
e
defesa
dos
Serviços de Acolhimento Institucional
AÇÕES
RESULTADOS
CRONOGRAMA
ATORES ENVOLVIDOS
ARTICULADORES
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CT/
DPE/
MP/
FAS /
SME /
SMS e
VIJ

Médio Prazo

vínculos

CT/SMS/
SME//FAS

CT/SMS/
SME//FAS

comunitários

nos

3.1
Realizar
à
divulgação
direitos de crianças e adolescentes

dos

campanhas
mecanismos

educativas
de

defesa

visando
dos

Melhoria do acesso aos mecanismos do SGD
Médio prazo
CT/ DPE/ MP / VIJ
e demais Secretarias Municipais
CMAS / COMTIBA

Eixo 3 - MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS
4. Garantia da aplicação dos conceitos de provisoriedade e excepcionalidade dos Programas de Acolhimento familiar e institucional previstos no
ECA
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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4.1 Aprimorar critérios precisos para aplicação e fiscalização da
provisoriedade e excepcionalidade na medida protetiva em
Acolhimento Familiar e Institucional previstos no art.101 do ECA

4.2 Estabelecer mecanismos de fiscalização para os Programas de
Acolhimento Institucional, para que apliquem critérios de
provisoriedade e excepcionalidade

Médio prazo

Curto prazo

Curto prazo
4.3 Aprimorar critérios precisos para aplicação e fiscalização da
provisoriedade e excepcionalidade na medida protetiva em
Acolhimento Familiar e Institucional previstos nos Artigos 92 e
101 do ECA

CT/
DPE /
MP /
FAS e
VIJ

CMAS / COMTIBA / CT /
DPE / MP e
VIJ

CT /
MP /
FAS e
VIJ

CMAS / COMTIBA/ CT/
DPE/ MP e
VIJ

COMT
IBA /
CMAS
/ CT/
MP/
TJPR/
FAS

COMTIBA/ CMAS/ CT / MP
/ TJPR

Eixo 3 - MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS
5. Aprimoramento dos instrumentos regulatórios de proteção contra a suspensão ou destituição do poder família
ATOR
ES
ENVO
LVID
AÇÕES
CRONOGRAMA
OS
ARTICULADORES
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5.1 Garantir a observância do artigo 23 do ECA, sob pena de
nulidade do pedido de destituição e/ou de suspensão dos direitos
do poder familiar, bem como responsabilização individual dos
operadores do direito envolvido

Médio Prazo

DPE/
MP/V
IJ/
COMT
IBA/C
T

COMTIBA/DPE/ VIJ

Eixo 3 - MARCOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS
6. Garantia da aplicação da legislação existente referente à adoção

AÇÕES

124

CRONOGRAMA

ATOR
ES
ENVO
LVID
OS

ARTICULADORES

6.1 Sensibilização dos profissionais através de educação
permanente da temática da adoção.

Curto prazo

COMT
IBA,
CT e
demai
s
Secret
arias
Munic
ipais

Secretarias Municipais

EIXO 4 - MOBILIZAÇÃO, ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1. Desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação no Município que mobilizem a sociedade e contribuam para com a
qualificação da mídia para o tema do direito à convivência familiar e comunitária
AÇÕES

RESULTADOS

CRONOGRAMA

1.1 Divulgação das ações desenvolvidas pelas políticas públicas
direcionadas a crianças e adolescentes, bem como de seus
direitos e deveres estabelecidos no ECA utilizando diferentes
meios de comunicação, inclusive redes sociais.

Sociedade
informada das
ações das
políticas públicas
e empoderadas
com o

Ação Permanente
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ATORES
ENVOLVIDOS
COMTIBA/
ADH/FAS e
demais
Secretarias

ARTICULADORES
COMTIBA/CMAS

1.2 Realizar campanhas educativas, difundindo, por meio da
mídia, questões sobre o direito das crianças e adolescentes, em
especial o direito à convivência familiar e comunitária, bem como
mobilizar a sociedade para a prevenção da violação de direitos
de crianças e adolescentes e do tráfico de crianças e
adolescentes.

conhecimento
dos seus direitos
e deveres
Campanhas
educativas
veiculadas na
mídia

Ação Permanente

COMTIBA/
ADH/FAS e
demais
Secretarias

COMTIBA/CMAS

EIXO 4 - MOBILIZAÇÃO, ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1. Desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação no Município que mobilizem a sociedade e contribuam para com a
qualificação da mídia para o tema do direito à convivência familiar e comunitária
AÇÕES

1.3 Promover Campanhas educativas veiculadas na mídia para a
adoção de crianças e adolescentes, cujos recursos de manutenção
dos vínculos com a família de origem foram esgotados, com
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RESULTADOS

CRONOGRAMA

ATORES
ENVOLVIDOS

ARTICULADORES

Sociedade
mobilizada

Ação Permanente

COMTIBA/
ADH/FAS e
demais
Secretarias

COMTIBA/CMAS

ênfase nas adoções de crianças maiores e adolescentes,
afrodescendentes ou pertencentes a minorias étnicas, com
deficiências, necessidades específicas de saúde, grupo de irmãos
e outros
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7. Implantação, Monitoramento e
Avaliação
O Presente Plano tem como desafio garantir efetivamente o direito de
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, principalmente
àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade.
Sendo assim, sua implementação integral é condição fundamental para uma
real mudança do olhar e do fazer que possibilite a concreta experiência e vivência
singular da convivência familiar e comunitária para toda criança e adolescente no
município de Curitiba.
Para a materialização deste direito será necessário:
1) Cumprimento integral deste Plano pelo município de Curitiba;
2) Constituição formal de Comissão Específica no COMTIBA para acompanhamento
da implementação do Plano;
3) Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nas três esferas públicas
assumindo o presente Plano como prioridade, viabilizando recursos nos
orçamentos, de um modo geral, e, em particular, nos Fundos da Infância e
Adolescência para a sua implementação;
4) Participação e integração entre os Conselhos de Direitos da Criança e Setoriais
nas três esferas de governo;
5) Corresponsabilidade entre os entes federativos no financiamento para
implementação dos objetivos e ações propostos no presente Plano.

7.1 Atribuições e Competências
Guardadas as competências e atribuições específicas nas disposições contidas
na Constituição Federal, a realização do presente Plano somente será possível se
for assumido pelas três esferas públicas (União, Estados e Municípios). Assim, os
objetivos e ações propostos no presente Plano terão as responsabilidades
compartilhadas pelas três esferas de Governo, sendo as atribuições municipais:

128



Dialogar permanentemente com o Conselho Estadual de Direitos da Criança
e Adolescente - CEDCA;



Produzir informações consolidadas sobre a implementação do Plano;



Socializar as informações consolidadas;



Encaminhar informações sobre monitoramento e as avaliações conforme
definidas neste plano;



Co-financiar as ações necessárias à implementação do presente plano.

7.2 Indicadores de eficácia e monitoramento
Para implementação, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária, faz-se necessária a coleta de informações que possibilitem
o acompanhamento da implementação do Plano.
Assim, os indicadores abaixo relacionados permitirão o levantamento de
informações e dados que auxiliarão no monitoramento e avaliação do Plano em
execução. Cabe ressaltar que os dados a serem coletados, em sua maioria, devem
ser obtidos no município que é o executor das políticas públicas e a coleta dos
dados deve ser anual:


Diagnóstico da situação de famílias com crianças e adolescentes em
Programas de Acolhimento Institucional, em situação de rua e em medida
socioeducativa;



Diagnóstico da situação de crianças e adolescentes em situação de adoção
nacional e internacional.
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Orçamento Público.
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9. Siglário

CEDCA

Assessoria de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Gabinete
do Prefeito
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CMAS

Conselho Municipal da Assistência Social

COHAB

Companhia de Habitação Popular de Curitiba

COMTIBA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONANDA

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRAS

Centro de Referência de Assistência Social

CREAS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social

CT

Conselho Tutelar

DPE

Defensoria Pública do Estado do Paraná

ECA

Estatuto da Criança e do Adolescente

FAS

Fundação de Ação Social

FCC

Fundação Cultural de Curitiba

FMCA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICV

Índice da Condição de Vida

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

IMAP

Instituto Municipal de Administração Pública

IPPUC

LOAS

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida
Lei Orgânica de Assistência Social

MDSA

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

MP

Ministério Público do Estado do Paraná

NOB/SUAS

Norma Operacional Básica do SUAS

NOB-RH/SUAS

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS

OCA

Orçamento Municipal da Criança e do Adolescente

OMS

Organização Mundial da Saúde

OSC

Organizações da Sociedade Civil
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

ADH

LA

PAEFI
PAIF
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PAIR
PETI
PMCFC
PNAS
PNUD

RIA

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de
Serviços à Comunidade
Rede de Instituições de Acolhimento

RMC

Região Metropolitana de Curitiba

SAV

Serviço de Atendimento a Vitimizados em Domicílio

SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SEDPCD

SEED

Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Estado do
Paraná
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná

SGD

Sistema de Garantia de Direitos

SINASE

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

SIPIA

Sistema de Informação Para Infância e Adolescência

SMAB

Secretaria Municipal do Abastecimento

SME

Secretaria Municipal da Educação

SMELJ

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude

SMS

Secretaria Municipal da Saúde

SMTE

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

SUAS

Sistema Único de Assistência Social

VIJ

Vara da Infância e da Juventude e Adoção

PSC

SEDS

136

Programa de Ações Integradas e Referenciais de enfrentamento
à violência sexual contra Crianças e Adolescentes no Território
Brasileiro
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
Política Nacional de Assistência Social

10. Glossário
Abrigo: Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados
do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de
abandono

ou

cujas

famílias

ou

responsáveis

encontrem-se

temporariamente

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o
retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento
para família substituta.
Acolhimento Institucional: No presente Plano, adotou-se o termo Acolhimento
Institucional para designar os programas de abrigo em entidade, definidos no Art. 90, Inciso
IV, do ECA, como aqueles que atendem crianças e adolescentes que se encontram sob
medida protetiva de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Art. 98. Segundo o Art.
101, Parágrafo Único, o abrigo é medida provisória e excepcional, não implicando privação
de liberdade. O Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes pode ser oferecido
em diferentes modalidades como: Abrigo Institucional para pequenos grupos, Casa Lar e
Casa de Passagem.
Adoção: Medida judicial de colocação, em caráter irrevogável, de uma criança ou
adolescente em outra família que não seja aquela onde nasceu, conferindo vínculo de
filiação definitivo, com os mesmos direitos e deveres da filiação biológica.
Apadrinhamento: Programa, por meio do qual, pessoas da comunidade contribuem para o
desenvolvimento de crianças e adolescentes em Acolhimento Institucional, seja por meio do
estabelecimento de vínculos afetivos significativos, seja por meio de contribuição
financeira. Os programas de apadrinhamento afetivo têm como objetivo desenvolver
estratégias e ações que possibilitem e estimulem a construção e manutenção de vínculos
afetivos individualizados e duradouros entre crianças e/ou adolescentes abrigados e
padrinhos/madrinhas voluntários, previamente selecionados e preparados, ampliando,
assim, a rede de apoio afetivo, social e comunitário para além do abrigo. Não se trata,
portanto, de modalidade de acolhimento.
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Arranjo familiar: Formas de organização interna à família, incluindo os papéis e funções
familiares, modos de representar e viver as relações de gênero e de geração, de autoridade
e afeto. Os arranjos familiares podem ser compreendidos em torno da relação de
parentalidade (famílias com ou sem filhos, filhos conjuntos do casal, filhos de diferentes
uniões, etc) e em relação à conjugalidade (famílias nucleares, famílias monoparentais, etc) e
também em relação à presença de demais parentes e agregados (famílias nucleares e
famílias com relações extensas).
Autonomia: Capacidade de um indivíduo ou grupo social se auto-governar, fazer escolhas e
tomar decisões sem constrangimentos externos à sua liberdade.
Busca ativa: No contexto deste Plano, este termo é utilizado para designar o ato de buscar
famílias para crianças e adolescentes em condições legais de adoção, visando garantir-lhes
o direito de integração a uma nova família, quando esgotadas as possibilidades de retorno
ao convívio familiar de origem.
Casa de Passagem: Acolhimento Institucional de curtíssima duração, onde se realiza
diagnóstico eficiente, com vista à reintegração à família de origem ou encaminhamento para
Acolhimento Institucional ou Familiar, que são medidas provisórias e excepcionais.
Casa Lar: Modalidade de Acolhimento Institucional oferecido em unidades residenciais, nas
quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como cuidador residente – em uma casa que
não é a sua – prestando cuidados a um grupo de crianças e/ou adolescentes. As casas-lares
têm a estrutura de residências privadas, podendo estar distribuídas tanto em um terreno
comum, quanto inseridas, separadamente, em bairros residenciais. As casas-lares são
definidas pela Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 1987, devendo estar submetidas a todas
as determinações do ECA relativas às entidades que oferecem programas de abrigo.
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Unidade pública estatal de base
territorial, localizada em áreas de maior vulnerabilidade social. Executa serviços de
proteção básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais local da política
de assistência social. É “porta de entrada” para a rede de serviços socioassistenciais da
Proteção Básica do Sistema Único de Assistência Social.
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): Unidade pública
estatal de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com
seus direitos violados. Deve articular os serviços de média complexidade do SUAS e operar
a referência e a contra-referência com a rede de serviços socioassistenciais da Proteção
Básica e Especial, com as demais políticas públicas e instituições que compõem o Sistema de
Garantia de Direitos.
Ciclo de vida: Diferentes etapas do desenvolvimento humano (infância, adolescência,
juventude, idade adulta e terceira idade), ou do desenvolvimento familiar (marcado, por
exemplo, pela união dos parceiros, separação, recasamento, nascimento e desenvolvimento
dos filhos e netos, morte e outros eventos).
Empoderamento da família: Potencialização da capacidade e dos recursos da família para
o enfrentamento de desafios inerentes às diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento
familiar, bem como para a superação de condições adversas, tais como situações de
vulnerabilidades e violação de direitos. É importante destacar que os serviços, programas e
projetos das diferentes políticas públicas devem, quando necessário, apoiar a família
visando favorecer o empoderamento da mesma: A família pode ser pensada como um grupo
de pessoas que são unidas por laços de consangüinidade, de aliança e de afinidade. Esses
laços são constituídos de representações, práticas e relações de obrigações mútuas. Por sua
vez, estas obrigações são organizadas de acordo com a faixa etária, as relações de geração e
de gênero, que definem o status da pessoa dentro do sistema de relações familiares.
Família Acolhedora: Nomenclatura dada à família que participa do serviço de famílias
Acolhedoras, recebendo crianças e adolescentes sob sua guarda, de forma temporária até a
reintegração da criança com a sua própria família ou seu encaminhamento para família
substituta.
Família Extensa: Além da relação parentalidade/filiação, diversas outras relações de
parentesco compõem uma “família extensa”, isto é, uma família que se estende para além da
unidade pais/filhos e/ou da unidade do casal, estando ou não dentro do mesmo domicílio:
irmãos, meio-irmãos, avós, tios e primos de diversos graus.
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Família de origem: Família com a qual a criança e o adolescente viviam no momento em
que houve a intervenção dos operadores ou operadoras sociais ou do direito.
Família natural: A Constituição Brasileira de 1988 define, no Art. 226, parágrafo 4:
“entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus
descendentes”. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 25,
define como família natural “a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descendentes”.
Família em situação de vulnerabilidade ou risco social: Grupo familiar que enfrenta
condições sociais, culturais ou relacionais adversas ao cumprimento de suas
responsabilidades e/ou cujos direitos encontram-se ameaçados ou violados.
Norma Operacional Básica – NOB/SUAS: Documento que disciplina a gestão pública da
Política de Assistência Social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico entre os
entes federativos, em consonância com a Constituição da República de 1988, a LOAS e as
legislações complementares a ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece: a) caráter do Sistema
Único da Assistência Social (SUAS); b) funções da Política Pública de Assistência Social; c)
níveis da gestão do SUAS; d) instâncias de articulação, pactuação e deliberação que
compõem o processo democrático de gestão do SUAS; e) financiamento.
Programa de Famílias Acolhedoras: Modalidade de atendimento que oferece
acolhimento na residência de famílias cadastradas, selecionadas, capacitadas e
acompanhadas para receber crianças e/ou adolescentes com medida de proteção, que
necessitem de acolhimento fora da família de origem até que seja possível sua reintegração
familiar ou encaminhamento para família substituta.
Rede de Proteção: É um conjunto de ações integradas e intersetoriais do município de
Curitiba para prevenir a violência, principalmente à doméstica/intrafamiliar e sexual, e
proteger a criança e o adolescente em situação de risco para a violência.
Reintegração Familiar: Retorno da criança e adolescente ao contexto da família de origem
da qual se separou; re-união dos membros de uma mesma família.
Reordenamento Institucional: Reorganização da estrutura e funcionamento de uma
Instituição para se adequar a novos princípios e diretrizes estabelecidas pelo ordenamento
jurídico e/ou pelos Conselhos de Direitos e Setoriais; reordenamento de toda a política
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municipal de atendimento à criança e ao adolescente para adequar a rede aos princípios
legais e normativas vigentes.
República de jovens: Modalidade de Acolhimento Institucional que visa à transição da vida
institucional para a vida autônoma, quando atingida a maioridade, sem contar
necessariamente com características de ambiente familiar. Moradia onde os jovens se
organizam em grupo com vistas à autonomia.
SIPIA: Sistema de Informação Para Infância e Adolescência. É uma estratégia de registro e
tratamento de informações, sobre a garantia dos direitos fundamentais preconizados no
ECA, para ser operacionalizado em todo o país. O Sistema é composto por módulos (SIPIA I,
SIPIA II – InfoInfra, SIPIA III – InfoAdote e SIPIA IV), guardando aspectos específicos para
cada situação do atendimento às crianças e adolescentes e tendo como objetivo subsidiar
decisões governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes
acesso à cidadania.
Sistema de Garantia de Direitos (SGD): Conjunto de órgãos, entidades, autoridades,
programas e serviços de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas de
famílias, que devem atuar de forma articulada e integrada, na busca de sua proteção
integral, nos moldes do previsto pelo ECA e pela Constituição Federal. A Constituição
Federal e o ECA ao enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes da política de
atendimento, definir competências e atribuições instalaram um sistema de “proteção geral
de direitos” de crianças e adolescentes cujo intuito é a efetiva implementação da Doutrina
da Proteção Integral. Esse sistema convencionou-se chamar de Sistema de Garantia de
Direitos (SGD). Nele incluem-se princípios e normas que regem a política de atenção a
crianças e adolescentes cujas ações são promovidas pelo Poder Público (em suas esferas –
União, estados, Distrito Federal e municípios – e Poderes – Executivo, Legislativo e
Judiciário) e pela sociedade civil, sob três eixos: Promoção, Defesa e Controle Social.89
Sistema Único da Assistência Social (SUAS): “é o sistema que trata das condições para a
extensão e universalização da proteção social aos brasileiros por meio da política de
assistência social e para a organização, responsabilidade e funcionamento de seus serviços
e benefícios nas três instâncias de gestão governamental”.90 Assim, o SUAS materializa o
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conteúdo da LOAS, pois constitui-se na regulação e organização em todo o território
nacional dos serviços, programas, projetos e ações da Política de Assistência Social.
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