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ABSTRACT

The authors present the Affective Sponsorship Program, 
proposed by organizations specialized in ensuring children’s 
rights, which strengthens the dynamics between family, 
community and State, directed at the implementation of such 
rights. 
They demonstrate the importance of addressing and getting 
involved in such Project, theoretically and in practice, through 
the Conta Comigo Program, in Ananindeua-PA.
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RESUMO

Apresentam o Programa de Apadrinhamento Afetivo, proposto 
pelos órgãos especializados na garantia dos direitos infantoju-
venis, que desenvolve a dinâmica entre família, comunidade e 
Estado em prol da efetivação desses direitos. 
Demonstram, teoricamente e na prática, com o Programa Conta 
Comigo, em Ananindeua-PA, a importância de se abordar e se 
envolver com esse projeto. 
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1 INTRODUÇÃO

Frequentemente, os direitos e deveres das crianças e 
adolescentes estão sendo debatidos e dialogados – acade-
micamente ou não – entre a sociedade, tendo em vista tanto 
a compreensão e a preocupação da infância como período 
de iniciação da vida social educativa de sujeitos de direitos, 
quanto pela vasta discussão normativa e jurisprudencial em 
torno da doutrina de proteção integral. 

Por esse viés, desperta-se o interesse de investigar formas 
alternativas para a garantia dos direitos infantojuvenis, trazendo, 
como inquietação maior, os direitos daqueles amparados por ins-
tituições de acolhimento. Por oportuno, observou-se o Programa 
de Apadrinhamento Afetivo, em âmbito nacional, que vinha se 
consolidando lentamente nos estados mais populosos do país.

Assim, passa-se a analisar o Programa de Apadrinhamento 
Afetivo como uma possível alternativa para consolidar os direi-
tos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na 
Constituição do Brasil – CRFB/88, e nos tratados, convenções e de-
clarações internacionais, em busca de respostas quanto a sua efeti-
vação e aplicação. O Apadrinhamento Afetivo seria uma forma de 
oportunizar às crianças e adolescentes, que se encontram em servi-
ços de acolhimento institucional, acesso aos seus direitos, ao devido 
desenvolvimento da individualização e autonomia e a perspectiva, 
mediante uma referência, da projeção do seu futuro de vida.

Com a aproximação profissional aos direitos da Infância e 
Adolescência, assim como a benesse pessoal aferida ao vislum-
brar tais direitos, o tema concerne ao questionamento quanto 
à possibilidade de o apadrinhamento afetivo ser uma alternati-
va para otimizar o desenvolvimento infantojuvenil, bem como, 
reporta-se especificamente, ao objetivo geral, de compreender a 
aplicação do programa, sua normatização, seus efeitos, se é pos-
sível visualizá-lo em outro país e, principalmente, se, na prática, 
o apadrinhamento afetivo se consolida e se efetiva, por meio de 
pesquisa de campo do Programa Conta Comigo, no Município 
de Ananindeua, no Estado do Pará. 

O novo tema emerge no ordenamento jurídico e em socie-
dade, na qual a importância de dignificar o infante passa a ser 
tão primordial como qualquer outro ser humano, tendo como 
relevância a falta de divulgação e pesquisas em relação ao pro-
grama e seus reais benefícios, tanto para as crianças e adoles-
centes recepcionados por serviços de acolhimento institucional, 
como para a comunidade e o Estado.

Além de ser importante abordar teoricamente e juridicamente 
o tema, por não existirem muitas pesquisas por quem já o tenha 
feito no país, é necessário compreender todos os preceitos rela-
cionados ao programa, e para tal, viu-se necessário o ingresso no 
curso de formação para pretendentes ao apadrinhamento afetivo 
Conta Comigo, que foi determinante para maiores conclusões so-
bre o programa e o apadrinhamento afetivo em si.

Ademais, em relação à visualização prática do programa, a 

importância se confere na inserção das crianças e adolescentes 
acolhidos institucionalmente no âmbito familiar e comunitário, 
em que se verifica o esforço de melhorar a vida daquele infante 
de forma afetiva. A criança e o adolescente podem aprender e 
ser orientados por padrinhos para que evoluam em suas vidas 
e não absorvam com mais intensidade a complexidade das rela-
ções sociais que já tiveram. 

Por fim, busca-se levar a conhecimento o Programa 
Apadrinhamento Afetivo, reformando o pensamento de digni-
dade de pessoa humana que se perfaz em crianças e adolescen-
tes, demonstrando teoricamente e na prática, com o Programa 
Conta Comigo, em Ananindeua-PA, a importância de abordar e 
se envolver com esse trabalho.

2 DIREITOS HUMANOS E CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2.1 DIREITOS HUMANOS E A INFÂNCIA NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL

A humanidade, com o decorrer do tempo, foi capaz de ob-
servar a importância da vida humana e todas as condições que 
fomentavam a existência terrestre. Por meio de inúmeras lutas 
sociais, os seres humanos passaram a buscar elementos que 
garantiriam qualidade de vida e efetiva proteção, resultando, as-
sim, no nascimento progressivo dos direitos humanos. 

Ressalva-se que os direitos humanos em âmbito internacio-
nal não partiram de ambientes passíveis e mansos, mas sim, 
foram frutos dos atentados cometidos pelos nazistas, durante 
o período de 1939 e 1945, em pós-guerra, no qual a violação 
de direitos humanos foi tão dura, que se iniciou uma consciên-
cia coletiva mundial1, em que se protegem os direitos de forma 
internacional, obrigando os Estados a construírem normas que 
efetivassem a proteção e o respeito da condição de sujeitos de 
direitos. (MAZZUOLI, 2008. p. 745)

A Professora Jamille Saraty (2012) explana sobre esses sujeitos 
de direitos violados e a sistematização de proteção aos mesmos 
afirmando que: Assim, o sujeito de direito pertencente a esses 
grupos vulneráveis, merece, mediante violações de seus direitos, 
uma resposta diferenciada, correspondente ao seu grau de fra-
gilidade na sociedade em que está inserido. O complexo siste-
ma normativo de proteção internacional dos direitos humanos 
funda-se no valor da primazia da pessoa humana. Logo, estes 
instrumentos internacionais somam-se, conjugam-se e reforçam-
-se, com a finalidade de alcançar o mais aprimorado e eficaz 
aparato de proteção, defesa e promoção dos direitos humanos. 

Por esse viés, os direitos humanos integram a criança e o 
adolescente como sujeitos de direitos invioláveis, nos quais a 
dignidade humana passou a ser inerente aos infantes. Essa pon-
deração iniciou e passou a ser defendida ostensivamente por 
documentos legais internacionais, que procuravam elucidar a 
importância da proteção à criança e ao adolescente. 

Um dos principais marcos legais foi a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, no ano de 1948, que buscava a garantia da li-
berdade e da vida não só de adultos, mas também de crianças, 
uma vez que, na época, exauria-se a Segunda Guerra Mundial, e a 
Organização das Nações Unidas – ONU, como já exposto, viu-se 
obrigada a compactuar com os Estados um tratado que versava 
sobre justiça, paz, respeito aos direitos dos homens, liberdade, 

Por oportuno, observou-se o Programa de 
Apadrinhamento Afetivo, em âmbito nacional, 

que vinha se consolidando lentamente nos 
estados mais populosos do país.
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garantia da vida humana e dignidade. 
(LIBERATI, 2012, p. 20)

Em 1924, a Declaração de Genebra, 
também conhecida como “Carta da Liga 
sobre a Criança”, foi promulgada pela 
Assembleia-Geral da Liga das Nações, 
oriunda da primeira associação Save 
the Children (International Save the 
Children Alliance), que tinha por finali-
dade ajudar temporariamente crianças 
afetadas pela Primeira Guerra Mundial 
e Revolução Russa, bem como “apadri-
nhar” (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2014,  
p. 57). Nesse sentido, verifica-se, desde 
logo, que o apadrinhamento existe de fato 
desde os primórdios, notando sua neces-
sidade perante fato superveniente no que 
diz respeito a calamidades sociais. 

Os autores Luciano Rossato, Paulo 
Lépore e Rogério Cunha trazem, para 
compreensão do avanço temporal dos di-
reitos dos infantes, como característica da 
Declaração de Genebra, o relato de que 
[...] refletindo o pensamento da época, 
tem-se que essa Declaração não tratava 
as crianças como autênticos sujeitos de 
direitos, mas como objeto de proteção, 
ou meros recipientes passivos, paradig-
ma esse posteriormente modificado, em 
razão da aprovação da Declaração dos 
Direitos da Criança. (IDEM, p. 58)

Assim, a Declaração dos Direitos da 
Criança, consolidada pela Organização 
das Nações Unidas – ONU, em 1924, 
e, posteriormente, proclamada pela 
Assembleia-Geral em 1959, firmou prin-
cípios que, conforme expõe o professor 
Wilson Liberati, asseguravam os direitos 
infantis, a proteção especial e que lhe 
sejam propiciadas oportunidades e faci-
lidades capazes de permitir seu desen-
volvimento de modo sadio e normal e 
em condições de liberdade e dignidade. 
(LIBERATI, 2012, p. 21)

Ademais, o autor também suscita 
que a Declaração dos Direitos da Criança 
traz o entendimento de que os infantes 
estão em condição de pessoa em desen-
volvimento, uma vez que não possuem 
por completo maturidade física e mental, 
necessitando de proteção integral, antes 
e depois do nascimento. (IDEM, p. 22)

A Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, também conhecida 
como “Pacto de San José da Costa Rica”, 
foi firmada pelos Estados Americanos 
em 1969, que também ascendeu o en-

tendimento de proteção integral e vulne-
rabilidade da criança e do adolescente, 
buscando um sistema de liberdade pes-
soal e de justiça social, necessárias para o 
desenvolvimento humano.

A Assembleia-Geral das Nações 
Unidas aprovou, em 1989, a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que sinteti-
zou e concluiu, de forma mais ampla no 
ordenamento internacional, a proteção da 
criança e do adolescente. Assim, assevera 
Wilson Liberati (2012, p. 33), abordando 
que: Além de relembrar todo o arcabou-
ço de direitos e garantias pessoais prescri-
tos nas declarações e tratados anteriores, 
a Convenção inova no sentido de, além 
de completá-los, trazer consigo a nature-
za coercitiva de seus mandamentos e exi-
gir de cada Estado-Membro uma posição 
definida, incluindo mecanismos de con-
trole para verificação do cumprimento de 
suas disposições e obrigações.

A Convenção também trouxe um 
novo princípio, chamado best interests 
of the child, que resguardava o melhor 
e maior interesse da criança, onde os 
Estados-Membros estavam obrigados a 
guiar os pais para prover a direção correta 
a seus filhos, observando uma conexão 
de forças em prol do interesse infantil. 
(ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2014, p. 62)

Por esse viés, os documentos interna-
cionais foram de suma importância para a 
compreensão da necessidade de proteção 
à criança e ao adolescente no ordenamen-
to internacional, provocando a jurisdição e 
legislação nacional à adoção de medidas 
em torno dos mesmos propósitos.

2.2 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO 

ÂMBITO NACIONAL

O Brasil não se manteve inerte em 
relação aos documentos internacionais, 
ratificando a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, o Pacto de San José da 
Costa Rica, tornando-se Estado signatário 
da Declaração dos Direitos da Criança e, 
principalmente, adotando, em sua totali-
dade, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, pelo Decreto 99.710, de 1990.

Entretanto, o Brasil nem sempre foi um 
país preocupado em privilegiar os direitos 
e garantias da criança e do adolescente, 
utilizando-os apenas como instrumentos 
de ações sociais. Diante da evolução social 
e jurídica, o País passou a adotar medidas 
protetivas desses direitos e garantias. 

2.2.1 O CONTEXTO BRASILEIRO

O Brasil possui alguns momentos de 
grande relevância para a compreensão 
da evolução do pensamento protecionis-
ta e garantista da criança e do adolescen-
te. Por este viés, recorda-se dos tempos 
de escravidão, onde, no ano de 1871, foi 
promulgada a Lei do Ventre Livre, pela 
Princesa Isabel. Essa Lei, como recorda 
Wilson Liberati (2012, p. 40), concedia 
liberdade às crianças nascidas de mães 
escravas, objetivando impedir que a es-
cravidão continuasse por meio dos filhos 
dos escravos.

A Constituição do Império de 1824 e 
a Constituição da República de 1891 não 
abordaram quaisquer proteções à infân-
cia, só vindo a ocorrer nova disposição, 
em relação à proteção, com o Código 
Civil de 1916, que dividiu os absoluta-
mente para os relativamente incapazes. 

Em 1924, foi criado o primeiro Juízo 
Privativo de Menores, tendo como Juiz 
titular o Dr. José Cândido Albuquerque 
Mello Mattos, magistrado criador do 
Código de Menores ou Código Mello 
Mattos, que significou, como explana 
Tânia da Silva Pereira, uma abertura para 
a preocupação da consideração do esta-
do físico, moral e mental dos infantes. 
(PEREIRA, 1996, p. 16)

Ademais, a Promotora Andréa 
Rodrigues Amin assere, além da preocu-
pação diretamente do Estado com os in-
fantes, a família, independentemente da 
situação econômica, tinha dever de suprir 
adequadamente as necessidades bási-
cas das crianças e dos jovens, de acordo 
com o modelo idealizado pelo Estado. 
Medidas assistenciais e preventivas foram 
previstas com o objetivo de minimizar a 
infância de rua. (AMIN, 2013, p. 47)

A criança e o adolescente podem aprender e ser orientados 
por padrinhos para que evoluam em suas vidas e não 
absorvam com mais intensidade a complexidade das  
relações sociais que já tiveram.
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A Constituição de 1934 trouxe, 
pela primeira vez, uma proteção dire-
ta ao infante, proibindo o trabalho de 
menores em ambiente noturno e insa-
lubre, além de amparar as mães grá-
vidas e seus filhos. Já na Constituição 
de 1937, o ex-presidente Getúlio 
Vargas instituiu a assistência infantil, 
garantindo condições físicas e morais 
para o desenvolvimento humano.

A criação da Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor – Funabem, em 
1964, consolidou o entendimento de 
que a criança e o adolescente, não am-
parados normativamente, eram proble-
ma social do país, afetando diretamente 
a segurança nacional. Assim, como eluci-
dado por Wilson Liberati (2012, p. 46): 
a principal tarefa da FUNABEM era di-
fundir a nova política de atendimento à 
infância, que estabelecia a centralização 
dos programas e iniciativas em favor da 
criança e do adolescente, generalizando 
a concepção de que o problema do me-
nor era assunto de Estado.

Com a Convenção sobre os Direitos 
da Criança, a sociedade civil brasilei-
ra sentiu a necessidade de integrar a 
referida Convenção ao ordenamen-
to jurídico, momento em que nasceu 
o Fórum Nacional de Entidades Não 
Governamentais de Direitos da Criança 
e do Adolescente – Fórum DCA. O 
Fórum trouxe à nova Constituição prin-
cípios e normas de proteção à infância 
e adolescência, consagrando a Doutrina 
da Proteção Integral, baseada nos direi-
tos próprios e especiais das crianças e 
adolescentes, que, na condição peculiar 
de pessoas em desenvolvimento, neces-
sitam de proteção diferenciada, especia-
lizada e integral. (LIBERATI, 2010, p. 15)

Assim, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA – foi promulgado 
em 1990, regulamentando previsão 
constitucional, art. 227. O Estatuto 
buscou articular três vertentes, como 
explica a Promotora Andréa Amin: 
Coube ao movimento social reivindi-
car e pressionar. Aos agentes jurídicos 
(estudiosos e aplicadores) traduzirem 
tecnicamente os anseios da socie-
dade civil desejosa de mudança do 
arcabouço jurídico-institucional das 
décadas anteriores. Embalados pelo 
ambiente extremamente propício de 
retomada democrática pós-ditadura 

militar e promulgação de uma nova 
ordem constitucional, coube ao poder 
público, por meio das Casas legisla-
tivas, efetivar os anseios sociais e a 
determinação constitucional. (AMIN, 
2013, p. 50)

A observação contundente de 
Wilson Liberati é preciosa, apontando 
como uma mudança de paradigma: [...] 
antes se considerava a criança como 
“objeto de medidas judiciais e assis-
tenciais”; agora, a criança e o adoles-
cente são considerados “sujeitos de 
direitos”, devem ser respeitados na 
sua condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento e gozam de priorida-
de absoluta no atendimento de seus 
direitos. (LIBERATI, 2012, p. 49)

2.2.2 AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES 

COMO SUJEITOS DE DIREITO

Conforme o desenvolvimento cultu-
ral, social, político e científico brasileiro, 
tornou-se possível chegar à conclusão 
de que as crianças e os adolescentes 
deveriam ser visualizados como sujeitos 
portadores de direitos, assim como qual-
quer outro cidadão, bem como, que seria 
necessária uma política de atendimento 
para garantir que todos os direitos fos-
sem resguardados.

Essa conclusão decorreu da com-
preensão da evolução da maneira que 
os infantes eram observados dentro do 
contexto do mundo jurídico, sendo pos-
sível dividir tal evolução em quatro fases: 
a primeira estava associada em uma 
absoluta indiferença no ordenamento 
jurisdicional, onde não existiam normas 
que regulamentassem qualquer dever ou 
garantia infantil; a segunda fase buscou 
apenas imputar criminalmente àquele 
infante que teria praticado um delito, 
não observando direitos e garantias; já 
a terceira fase trouxe a possibilidade de 
tutelar a criança e o adolescente, mas na 
perspectiva do interesse adulto, e não na 
visão de garantia de um direito infantil; 
e a quarta fase que se baseou na doutri-
na da proteção integral, reconhecendo e 
conferindo os direitos e garantias infanto-
-juvenis. (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 
2014, p. 72-73)

A quarta fase, atual em nosso or-
denamento jurídico, está reconhecida 
a partir do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, conferindo titularidade de 

direitos fundamentais, dando inclusive 
aos infantes as oportunidades e possibi-
lidades de potencializarem seus estados 
sociais, espirituais, morais, mentais, físi-
cos, de maneira livre e digna. 

Tal rol de direitos fundamentais, 
garantidos dentro de todo o Estatuto, 
são uma revolução do desenvolvimento 
desses próprios infantes, como aponta o 
Professor Paolo Vercelone, quando afir-
ma que: Crianças e adolescentes não 
são mais capitis deminutae, mas sujeitos 
de direitos plenos; eles têm, inclusive, 
mais direitos que os outros cidadãos, 
isto é, direitos específicos depois indi-
cados nos títulos sucessivos da primeira 
parte. Estes direitos específicos são exa-
tamente aqueles que lhes asseguram 
o desenvolvimento, o crescimento, o 
cumprimento de suas potencialidades, 
tornando-os cidadãos adultos, livres e 
dignos. (CURY, 2008, p. 36)

Entretanto, mesmo com essa evolu-
ção normativa, é evidente que o Brasil 
sofre diariamente com as desigualdades 
sociais, o que viola consideravelmente os 
direitos desses infantes, por vigorar no 
país a cultura de que o adulto é o obje-
to ocular do mundo, pormenorizando o 
olhar das crianças e adolescentes.

Tão clara essa afirmação, que a 
Professora Flávia Piovesan (2013, p. 426) 
reforça a crítica e busca uma resolução, 
afirmando que: São essenciais a apro-
priação de novos valores e a implemen-
tação dos parâmetros constitucionais e 
internacionais, que afirmam as crianças e 
adolescentes como verdadeiros e efetivos 
sujeitos de direito, em condição peculiar 
de desenvolvimento, a merecer especial 
proteção. Há que se romper, em definiti-
vo, com uma cultura e prática que inibem 
a construção emancipatória dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes, 
violando, sobretudo, seu direito funda-
mental ao respeito e à dignidade.

2.2.3 A DOUTRINA DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL

A partir da compreensão da titulari-
dade de direitos e garantias dados aos in-
fantes, é necessário observar o conjunto 
de princípios lógicos que norteiam e or-
ganizam os valores contidos nessas titu-
laridades. A doutrina da proteção integral 
traz o devido reconhecimento desses 
valores, encontrando-se na Constituição 
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Federal, em seu art. 227 (BRASIL, 1988), e arts. 1º e 3º do ECA 
(BRASIL, 1990), seguindo em perfeita harmonia com o princípio 
fundamental da dignidade humana.

Vale salientar que a doutrina da proteção integral é decor-
rente da doutrina da situação irregular, preceitos falhos, segrega-
tícios, que, na opinião da autora Andréa Rodrigues Amin (2013, 
p. 55): Não era uma doutrina garantista, até porque não enun-
ciava direitos, mas apenas predefinia situações e determinava 
uma atuação de resultados. Agia-se apenas na consequência 
e não na causa do problema, ‘apagando-se incêndios’. Era um 
Direito do Menor, ou seja, que agia sobre ele, como objeto 
de proteção e não como sujeito de direitos. Daí a grande di-
ficuldade de, por exemplo, exigir do Poder Público construção 
de escolas, atendimento pré-natal, transporte escolar, direitos 
fundamentais que, por não encontrarem previsão no código 
menorista, não eram, em princípio, passíveis de tutela jurídica.

O Professor Leoberto Narciso Brancher (2000, p. 126) apre-
sentou um quadro comparativo entre a doutrina da situação 
irregular e a doutrina da proteção integral em aspectos categóri-
cos para a visualização da real evolução de um pensamento de 
valor ético maior. Observou-se que, enquanto a doutrina da si-
tuação irregular tinha um caráter filantrópico e um fundamento 
assistencialista, a doutrina da proteção integral vai além, tendo o 
caráter de assuntos da infância e juventude dispostos à política 
pública, fundamentando ao direito subjetivo infantojuvenil. 

Ademais, o quadro também elucida que a doutrina da si-
tuação irregular esteve fixa a um poder decisório centralizador, 
organizado pela hierarquia piramidal, por meio de uma gestão 
monocrática. Em contrapartida, a doutrina da proteção integral 
volta-se a um poder decisório participativo, em que se organiza 
mediante uma rede de pessoas e profissionais, a partir de uma 
gestão democrática. 

Por esse viés, é notória a potência que foi construída por 
meio de doutrina da proteção integral, na qual se exige o compro-
metimento de todos os agentes – a família, os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, os técnicos, a comu-
nidade, entre outros – para a devida efetivação, tornando-a mais 
constante ao cotidiano infantojuvenil.

Assim, a Constituição Federal, em conjunto com o ECA, dão 
novos direcionamentos a essa doutrina, como explica a Professora 
Tânia Pereira (1996, p. 25-26), a partir de três elementos funda-
mentais e sistemáticos, quais sejam: a condição de pessoa em 
desenvolvimento, que assiste ao infante usufruir de direitos espe-
ciais decorrentes da falta de conhecimento completo daquilo que 
é garantia de todos; a não condição de defesa desses direitos, 
garantindo a proteção em quaisquer circunstâncias e a primazia 
no que diz respeito às políticas sociais públicas, sem prejuízo a 
qualquer outro interesse em caso concreto; e a não condição de 
arcar com a satisfação de suas necessidades básicas, devido a esse 
sistema em que se compreende o infante como não possuidor de 
capacidade plena, mas desmistificando-o como objeto passivo.

Portanto, é inegável a importância da doutrina da proteção 
integral não apenas para as crianças e os adolescentes que pos-
suem esse amparo jurídico, mas também à família do infante, 
à comunidade de modo geral, bem como para o crescimen-
to – seja econômico, social ou político – do País. O Professor 
Luciano Rossato remata tal questão afirmando que a doutrina 

da proteção integral, [...] consubstanciada em um metaprincí-
pio orientador, encontra-se impregnada aos dispositivos da 
Constituição Federal, compondo um sistema constitucional de 
proteção à infância e juventude que encontra a sua realiza-
ção completa e objetiva nas normas do Estatuto, formando, 
ao lado das normais internacionais de proteção dos direitos 
humanos e também das inúmeras prescrições administrativas 
(tais como as resoluções do Conanda), um verdadeiro sistema 
de tutela dos direitos da criança e do adolescente. (ROSSATO; 
LÉPORE; CUNHA, 2014, p. 78)

2.3 O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA NO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Por mais que haja, na Constituição e no ECA, disposição ex-
pressa do direito infantojuvenil à convivência familiar e comuni-
tária, conforme arts. 227 e 4º, respectivamente, é inegável que há 
uma restrição de compreensão quanto a esse direito, uma vez 
que – infelizmente – ainda vivemos em um país que possui um 
círculo vicioso, entre o Poder Público e a sociedade, em relação à 
divisão de responsabilidades e culpas, ensejando uma profunda 
distância entre a vontade da Lei e o que ocorre no Brasil.

A entidade “Família” – e fala-se de maneira ampla, não se 
atendo a concepção estritamente jurídica – é o primeiro agrupa-
mento que desenvolve o indivíduo, proporcionando personali-
dade à criança e ao adolescente, em respeito aos princípios da 
proteção integral e da prioridade absoluta. Mesmo não havendo 
garantia certa de desenvolvimento, a sua própria existência es-
trutura a compreensão de viver em sociedade, daí também o 
direito de convivência comunitária. Não obstante, o próprio ECA 
afirma em seu art. 192 o direito de a criança ser criada e educada 
no cerne familiar, assegurada a convivência com a comunidade, 
para a garantia do desenvolvimento integral.

Os Professores Luciano Rossato, Paulo Lépore e Rogério 
Sanches Cunha (2014, p. 62) afirmam que esse direito é ex-
plicado no sentido de que o seio familiar tem a importância de 
manter os infantes seguros emocionalmente, para que tenham 
liberdade na estruturação de personalidade. Por sua vez, a co-
munidade permitiria a esses sujeitos de direitos em desenvol-
vimento envolver-se com valores políticos e sociais que fariam 
parte da sua vida como cidadãos, iniciando-se formalmente, 
com o direito de voto direto.

Em dezembro de 2006, o Conselho Nacional de Direitos da 
Criança e do Adolescente – Conanda – e o Conselho Nacional 
de Assistência Social aprovaram o Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito da Criança e Adolescente à Convivência 
Familiar e Comunitária – PNCFC, que, conforme afirma o Promotor 
Válter Ishida (2014, p. 44), foi o resultado de debates e consultas 
públicas de forma nacional, buscando propostas conforme as dife-
rentes complexidades das realidades infantis no país.

Por meio de inúmeras lutas sociais, os seres 
humanos passaram a buscar elementos que 
garantiriam qualidade de vida e efetiva 
proteção, resultando, assim, no nascimento 
progressivo dos direitos humanos. 
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Além disso, o plano prevê ações que devem ser desenvol-
vidas pelas esferas do governo, demostrando aqui que, quando 
falamos de direito a convivência comunitária, também estamos 
integrando as políticas públicas oriundas das propostas feitas 
pela própria comunidade para garantir proteção integral à crian-
ça e ao adolescente.

O documento que diagnosticava os subsídios para a elabo-
ração do plano trazia novas ideias quanto à visualização da situ-
ação de maneira total, afirmando que: Trata-se da mudança do 
olhar e do fazer, não apenas das políticas públicas focalizadas 
na infância e na juventude, mas extensiva aos demais atores 
do chamado Sistema de Garantia de Direitos e de Proteção 
Social, implicando a capacidade de ver as crianças e adoles-
cente de maneira indissociável do seu contexto sócio familiar, 
percebendo e praticando a centralidade da família enquanto 
objeto de ação e de investimento. (RIZZINI et al, 2007, p. 29)

Entretanto, percebe-se que, em que pese a participação da 
família na vida da criança, existe, no país, uma insuficiência da 
eficiência das políticas públicas, o que dificulta esse desempenho, 
principalmente em famílias de baixa renda. A população pobre 
fica suscetível à vulnerabilidade e invisibilidade social, dificultando 
o cumprimento dos direitos e garantias a quem pertencem. 

Pior do que essa situação é a configuração de um ciclo vi-
cioso em que há uma transferência dessa dura realidade por 
gerações que vivem cada vez mais vulneráveis aos problemas 
sociais, dificultando o desenvolvimento das crianças e adoles-
centes nos âmbitos familiares, consubstanciando no abandono 
dos infantes em instituições de acolhimento. A autora Maria 
Becker (2000, p. 63) explana que [...] o que ocorre na verdade 
no Brasil é uma confusão conceitual entre abandono e pobre-
za, uma vez que a maioria das crianças pobres, mesmo as que 
estão nas ruas, ou recolhidas nos abrigos, possuem vínculos 
familiares. Os motivos que os levam a essa situação de risco 
não é, na maioria das vezes, a rejeição ou a negligência por 
parte de seus pais, e sim as alternativas, às vezes desespera-
das, de sobrevivência.

Assim, com a violação não apenas do direito da convivência 
familiar e comunitária, mas também de outros deveres do poder 
familiar que inviabilizem o pleno desenvolvimento do infante, 
incumbidos no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
– por exemplo, o sustento, a guarda e a educação –, passa-se a 
buscar um espaço que acolha a criança e o adolescente, garan-
tindo seu desenvolvimento e sua proteção integral.

3 O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E O APADRINHAMENTO AFETIVO

O acolhimento institucional – que por anos foi chamado de 
“abrigo” – passou a ser organismo importante para a sociedade, 
segundo o disposto em Lei e a realidade de crianças e adoles-
centes que perdiam a perspectiva de vida no meio de enfraque-
cimento de laços familiares. Como ora explanado, sabe-se que 
a falta de políticas públicas possui relevada responsabilidade no 
trajeto de muitos infantes.

Cabe aqui salientar que a falta de direitos mínimos da ci-
dadania (educação, alimentação adequada, moradia, emprego, 
saúde, profissionalização etc.), por si só, resultam no liame de 
grau mínimo de sobrevivência com dignidade, induzindo, por 
inúmeras vezes, a atos antissociais (FIGUEIRÊDO, 1997, p. 79), 

ocasionando prejulgamentos ao lado mais vulnerável. 
Por esse viés, atualmente debate-se muito sobre a respon-

sabilidade que deveria ser dada àqueles que, na verdade, ca-
recem de impulsos humanos, transformando-os em cidadãos 
que saibam e se motivem pelos seus direitos e deveres. Logo, 
há uma resposta da sociedade, por meio de programas que 
possam dar auxílio a mínimos interesses infantojuvenis.

3.1 O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

O serviço de acolhimento institucional, normatizado pelo 
art. 101, inc. VII, do ECA, é caracterizado pela estada da criança 
ou do adolescente em uma entidade de atendimento, podendo 
ser governamental ou não, administrada por um superinten-
dente que passa a ser guardião daqueles infantes que estão sob 
os cuidados da referida instituição.

A instituição teve várias alterações normativas e doutri-
nárias3, porém a mais importante foi a estipulação de tempo 
máximo de permanência no lugar de acolhimento, com prazo 
máximo de 2 (dois) anos, com avaliações periódicas feitas por 
técnicos, conforme art. 19, § 2º, do Estatuto, intervalo suficiente 
para que os órgãos que visam garantir os direitos infantojuvenis 
se esforcem para resolver a situação casuística da criança ou do 
adolescente. (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2014, p. 165)

A importância desse prazo se dá ao fato do esforço que os 
órgãos competentes fazem em assegurar um processo célere 
para que a criança ou o adolescente não passe tanto tempo 
acolhidos, por mais que a realidade brasileira seja de que as 
camadas pobres da população formam a maior parte da de-
manda, na qual muitos infantes, pela falta de recursos, passam 
um longo período no serviço.

Contudo, como o acolhimento institucional é excepcional e 
provisório, há várias composições anteriores que buscam o me-
lhor meio para que a criança ou o adolescente permaneçam, res-
peitando o princípio da intervenção mínima e a proteção integral. 

A “família natural” é o topo da hierarquia de valores, em 
que se busca manter o vínculo da criança e do adolescente. 
Esse grupo é formado pelos pais ou qualquer um deles e 
seus descendentes, no qual podemos observar os desequi-
líbrios do pátrio poder, que definem a retirada do infante do 
seio familiar e buscam outros grupos que assegurem o pleno 
desenvolvimento.

Já a “família extensa”, também chamada de “família am-
pliada”, é uma nova adequação doutrinária, tendo em vista 
a evolução das relações sociais e, principalmente, mais uma 
possibilidade de evitar o distanciamento do infante daqueles 
que possuem mais envolvimento. Logo, esse grupo é formado 
por parentes mais próximos com os quais a criança ou adoles-
cente convive e mantêm vínculos de afinidade e afetividade. 
(ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2014, p. 167)

Não havendo possibilidades de continuação em “família na-
tural” ou inserção na “família extensa”, a “família substituta” é a 
formação da possibilidade de guarda, tutela e adoção.

Ademais, não se deve esquecer do Programa de Acolhimento 
Familiar, disposto no art. 101, inc. VIII, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que não se confunde com a família substituta 
ou o apadrinhamento afetivo, uma vez que o acolhimento fami-
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liar nada mais é que uma medida prote-
tiva em que, percebidas negligências ou 
situações de risco familiar, a criança ou o 
adolescente são acolhidos por uma famí-
lia, previamente inscrita no programa, e 
recebem cuidados de maneira provisória, 
até que se estagne qualquer problema 
familiar em que a criança estava inserida 
anteriormente, podendo voltar ao grupo 
familiar de origem ou ser inscrita para 
adoção por outra família. (ROSSATO; 
LÉPORE; CUNHA, 2014, p. 164)

Por óbvio, o acolhimento institucio-
nal, a partir de toda a proteção e garan-
tia oriundas do Estatuto, não pode ser 
visto como um “depósito de menores” 
(FIGUEIRÊDO, 1997, p. 81), e sim como 
organismo provisório e excepcional, tran-
sição de abandono para laços familiares, 
conforme art. 101, § 1º, in verbis: Art. 
101. [...] § 1º. O acolhimento institucio-
nal e o acolhimento familiar são medi-
das provisórias e excepcionais, utilizáveis 
como forma de transição para reintegra-
ção familiar ou, não sendo esta possível, 
para colocação em família substituta, 
não implicando privação de liberdade. 
(BRASIL, 1990) 

Além disso, o Estatuto também fir-
mou princípios que devem ser adotados 
pelas entidades de acolhimento institucio-
nal, previstos no art. 92 (IDEM): Art. 92. As 
entidades que desenvolvam programas 
de acolhimento familiar ou institucional 
deverão adotar os seguintes princípios:

I – preservação dos vínculos familia-
res e promoção da reintegração familiar; 

II – integração em família substituta, 
quando esgotados os recursos de ma-
nutenção na família natural ou extensa;

III – atendimento personalizado e 
em pequenos grupos;

IV – desenvolvimento de atividades 
em regime de co-educação;

V – não desmembramento de gru-
pos de irmãos;

VI – evitar, sempre que possível, a 
transferência para outras entidades de 
crianças e adolescentes abrigados;

VII – participação na vida da comu-
nidade local;

VIII – preparação gradativa para o 
desligamento;

IX – participação de pessoas da co-
munidade no processo educativo.

Não se quer aqui exaltar o acolhi-
mento institucional e colocá-lo como 

necessário organismo para a evolução 
de uma criança e/ou adolescente com 
problemas nos laços familiares. Pelo con-
trário. Sabe-se o quão traumático é pas-
sar o período de desenvolvimento sem 
saber se há um futuro promissor pela 
frente. O Promotor de Justiça Neidemar 
José Fachinetto (2009, p. 69-70) afirma 
que [...] o abrigo é uma forma antian-
tropológica de convivência do ser huma-
no, ainda mais para crianças de tenra 
idade, inclusive para adolescentes, que 
estão em plena formação de suas per-
sonalidades e, por isso, são mais vulne-
ráveis aos efeitos e traumas decorrentes 
de crescerem sem ter um vínculo afetivo 
estreito e verdadeiro com um adulto, o 
que é impossível de se dar em uma ins-
tituição, por mais dedicados que sejam 
seus cuidadores.

As crianças e adolescentes entram 
no serviço de acolhimento já carregando 
uma farta história de vínculos efêmeros 
entre os familiares e pessoas relacionadas 
ao seu cotidiano, seja dentro da escola, 
sejam vizinhos da sua antiga moradia. 
Ocorre que toda essa atmosfera repercute 
no comportamento da criança, tornando-
-a, por vezes, agressiva, retraída ou angus-
tiada, tendo em vista toda a complexidade 
depositada em uma pessoa sujeita de 
direitos que ainda está em fase de desen-
volvimento. (CARDOSO, 2016a)

Comumente, os que passam mais 
tempo no serviço de acolhimento são 
as crianças deficientes, as que têm idade 
superior a 7 anos e os adolescentes, haja 
vista a maioridade do infante e a majo-
ração da responsabilidade que a família 
natural, extensa ou substituta deverá ter. 
Sucede que a autonomia desse infante 
dificilmente se desenvolve, aumentando 
a resistência a novos vínculos. 

Entretanto, também deve-se pensar 
no lado positivo do acolhimento, qual 
seja, de encorajar os infantes a buscarem 
seus sonhos a partir de pequenos estímu-
los em seus projetos, direcionando-os de 
uma vida árdua para a superação de trau-

mas. O serviço procura sempre aproximar 
a criança e o adolescente de uma rotina 
familiar, para que estimule a participação 
e convivência no meio de outras pessoas.

Por esse viés, a sociedade busca 
meios para amenizar sentimentos ruins, 
explorar e potencializar a autonomia 
do infante e, principalmente, garantir o 
exercício dos direitos e a proteção inte-
gral das crianças e dos adolescentes. Por 
essa concepção, nasce o Programa de 
Apadrinhamento.

3.2 O PROGRAMA DE APADRINHAMENTO 

AFETIVO

O Programa de Apadrinhamento 
Afetivo é amparado legalmente confor-
me os arts. 4º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e 227 da Constituição 
Federal – como ora exposto –, tendo em 

vista a busca pela defesa dos direitos da 
criança e do adolescente acolhidos em 
instituições, oriunda da articulação con-
junta entre família, comunidade e Estado. 

Por mais que não haja no ECA refe-
rência extensa do apadrinhamento afeti-
vo, utiliza-se do art. 92 do Estatuto, que 
rege sobre os princípios que devem ser 
adotados pelas entidades de acolhimen-
to institucional, para o desenvolvimento 
do programa por intermédio de pessoas 
que, como madrinhas e padrinhos, pre-
dispõem-se a auxiliar no desenvolvimen-
to de crianças e adolescentes acolhidos 
em instituições.

Além disso, o próprio Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária 
(BRASIL, 2006), já citado por dirimir 
sobre o direito de convivência, também 
criou parâmetros para a criação de pro-
gramas de apadrinhamento afetivo, o 
que promove a organização sistemática 
entre as redes de apoio, que consubs-
tancia na construção e estabelecimento 
de laços entre as crianças e adolescentes 
acolhidos e os padrinhos e madrinhas.

Ademais, a operação entre as redes 

O Brasil não se manteve inerte em relação aos documentos 
internacionais [...] tornando-se Estado signatário da 
Declaração dos Direitos da Criança e, principalmente, 
adotando, em sua totalidade, a Convenção sobre os Direitos 
da Criança, pelo Decreto 99.710, de 1990.
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é tão complexa que a execução do programa segue por docu-
mentação de orientações técnicas aos serviços de acolhimento, 
oferecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – Conanda4, regulamentando e estruturando tais ser-
viços. As orientações não se restringem às ações procedimentais, 
mas também ao desenvolvimento de perspectiva do direito da 
convivência comunitária, bem como à construção e fortalecimen-
to de vínculos significativos para as crianças e adolescentes e a 
comunidade por meio de atividades culturais e de lazer. 

Fora as orientações destinadas aos serviços de acolhimen-
to, também são estabelecidas regras procedimentais para que 
uma pessoa se torne padrinho de um infante, devendo ter um 
cadastramento prévio, seleção de pessoas com disponibilidade, 
preparação por meio de cursos ofertados geralmente pelo Estado 
e acompanhamento da relação desses padrinhos com seus afilha-
dos por uma equipe interprofissional e órgãos do Estado. 

Além disso, o (a) padrinho/madrinha deve fazer uma autor-
reflexão antes mesmo de se tornar referência a uma criança, exer-
citando a compreensão de que já possui uma rotina que terá que 
se adequar a de uma criança/adolescente. O emocional deve ser 
muito bem preparado pela equipe técnica e pelo próprio indiví-
duo que quis “apadrinhar” uma criança ou um adolescente, mo-
derando suas expectativas e motivações, entendendo a relação de 
amizade que será criada ali (CARDOSO, 2016b). Não se fala em 
adoção quando nos referimos ao apadrinhamento afetivo, que, 
por mais que sejam parecidos, contrastam na ideologia. 

Desde o início da capacitação é demonstrando ao indivíduo 
que deve existir compromisso na relação de afeto entre padri-
nho e afilhado, na qual a proteção individualizada o transforma 
em referência daquele sujeito de direito em desenvolvimento, 
proporcionando a autonomia do infante.

Tão completo se fez o programa, que também foram obser-
vados os parâmetros para a inclusão das crianças e adolescentes 
acolhidos, buscando priorizar aqueles que possuem previsão de 
longa permanência no serviço de acolhimento, tendo em vista a 
dificuldade de retorno ao convívio familiar ou a própria adoção. 
Entende-se que os vínculos criados a partir desse apadrinhamento 
se tornam essenciais para o infante, que possui uma vida complexa 
e necessita de auxílio para seu desenvolvimento e sua autonomia.

Em resumo, é desse entendimento que o apadrinhamento 
afetivo se torna um programa que visa ao desenvolvimento de 
táticas e atuações para criar e estimular vínculos afetivos entre 
crianças e adolescentes e a comunidade, construindo-se uma re-
lação estável e segura entre padrinho/madrinha e afilhado, além 
de proporcionar a ideia de referência para o infante, a fim de que 

fortaleça sua autonomia e tenha seus direitos garantidos.
Deve-se levar em conta, então, a vida pregressa da criança 

ou adolescente acolhidos institucionalmente, passando por expe-
riências complexas das relações sociais – abandono, negligências, 
separações, por exemplo – e que seguem enraizadas neles, afe-
tando diretamente seu desenvolvimento. Não obstante, após a 
retirada desse convívio com relações difíceis, o infante passa a 
entrar em contato com várias pessoas dentro da instituição de 
acolhimento, sejam técnicos ou voluntários, e arrisca-se a criar 
vínculos, que acabam sendo superficiais, tendo em vista a não 
capacitação adequada para criar um vínculo saudável oriundo da 
preparação apropriada para tais relações. (CARDOSO, 2016b)

Como ora exposto, as instituições de acolhimento possuem 
limitações para conseguir solucionar as necessidades subjetivas 
das crianças, seja pela quantidade de infantes acolhidos, seja 
pela alternância de profissionais daquele espaço, ocasionando 
uma carência de contato físico e estimulação social, provocando 
a dificuldade de projetos futuros, de desenvolvimento psicológi-
co, motor e social, resultando em traumas, sofrimento, agressi-
vidade e baixa autoestima. 

Assim, a (o) madrinha/padrinho daquela criança ou adoles-
cente tem a tarefa importante de estar presente no cotidiano do 
menor, demonstrando o compromisso de uma relação estável, 
duradoura e individualizada àquele infante, tendo em vista o 
depósito da confiança empregada naqueles pela criança ou pelo 
adolescente, sendo prejudicial a desconstituição de tal vínculo por 
interrupções ou mudanças rápidas, ocasionando sentimento de 
insegurança e desconfiança, perpetrados pelo receio de que to-
dos os vínculos criados ou que se criarão, nunca se consolidarão.

Por mais que se observe que aquela carga pesada dos vín-
culos infrutíferos das crianças ou adolescentes não são de fácil 
abstração, é possível a criação de novos vínculos a partir da per-
cepção de identificação que ocorre entre criança e um terceiro 
alheio àquele espaço que vive, desde que, para aquele infante, 
aquela relação seja segura. Isso ocorre devido ao recente desen-
volvimento das relações sociais na vida da criança, que busca 
naturalmente se afastar de relações destrutivas para sobreviver.

Por essa linha, quando a criança ou o adolescente encontra 
alguém que provoca o afastamento dos traumas, bem como 
auxilie no esforço da busca pela sua autonomia, existe resiliên-
cia por parte do infante, que volta a se permitir fortalecer nos 
quesitos psíquicos e emocionais.

Uma das maiores condutas para esse fortalecimento é 
oriunda da comunicação expressiva entre padrinhos e afilhados 
(FREIRE, 2016), em que o diálogo demonstra uma posição de 
igualdade entre as partes, de disposição a ouvir o outro, o que 
torna a relação respeitosa e confiável. Além disso, deve haver uma 
comunicação com os servidores do acolhimento e a equipe que 
observa a rotina da criança, para visualizar o seu comportamento.

Assim, o Programa de Apadrinhamento Afetivo se torna al-
ternativa para a aproximação entre crianças e adolescentes e 
pessoas devidamente capacitadas, para se tornarem padrinhos 
e afilhados, buscando o desenvolvimento do infante. Esse de-
senvolvimento ocorre com o atendimento das necessidades hu-
manas, quais sejam de forma material ou financeira, emocional, 
informativa, social e proporcionando o lazer (FORMAÇÃO..., 
2015, p. 106). Ademais, o (a) padrinho/madrinha devem ser 

O Programa de Apadrinhamento Afetivo é 
amparado legalmente conforme os arts. 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e 227 da 

Constituição Federal [...] tendo em vista a 
busca pela defesa dos direitos da criança e do 
adolescente acolhidos em instituições, oriunda 

da articulação conjunta entre família, 
comunidade e Estado. 
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compromissados com o infante, e estar 
preparados para as responsabilidades e 
possível falta de gratidão, oriunda das 
relações complexas da criança ou do 
adolescente.

Cabe salientar que a figura do “apa-
drinhamento afetivo” existe em outros 
países, tomando por exemplo a cidade 
de Coimbra, em Portugal. No país lusita-
no, existe o chamado “apadrinhamento 
civil” que é totalmente diferente do que 
chamamos hoje de “apadrinhamento”. 

O Professor Flávio Tartuce traz as 
diferenças entre o apadrinhamento civil, 
normatizado pela Lei n. 103, de 11 de se-
tembro de 2009, de Portugal, e o apadri-
nhamento legal, que corre como Projeto 
de Lei n. 171, de 2013, no Brasil, que tam-
bém já destoa do que realmente ocorre 
nos programas criados no país. O autor 
afirma que, no apadrinhamento civil, exis-
te uma responsabilidade parental entre 
padrinhos e afilhados, além da existência 
da guarda fática da criança ou adolescente 
pelos padrinhos, que possuem o dever de 
prestar informações aos pais biológicos 
dos infantes. (TARTUCE, 2016)

Além disso, o autor Flávio Tartuce 
elucida que, na verdade, o projeto de 
lei brasileiro sobre apadrinhamento 
legal, na denominação que consta da 
proposta, é bem mais restrito do que o 
tratamento previsto na norma lusitana. 
Cinge-se a projeção a tratar apenas de 
consequências alimentares decorrentes 
do vínculo que une os padrinhos aos 
apadrinhados. Na verdade, trata-se de 
prática que já acontece no Brasil há 
muito tempo, especialmente no que diz 
respeito aos conhecidos “padrinhos de 
batismo”, existentes em algumas reli-
giões. É bem comum, em nosso País, 
que os padrinhos arquem com alguns 
custos de seus afilhados, como aqueles 
relacionados com a formação intelectu-
al dos últimos (IDEM).

Entretanto, verifica-se que o próprio 
projeto de lei sobre o apadrinhamento 
que espera sua devida regulamentação 
no Brasil é bastante afastado do propósi-
to fundamental do apadrinhamento afe-
tivo, principalmente no que diz respeito 
ao desenvolvimento individualizado e 
afetivo, não apenas relacionado a susten-
to econômico e material.

Importante destacar que, no Brasil, 
existem vários programas de apadrinha-

mento afetivo que seguem uma linha 
de requisitos e possuem nomes diferen-
ciados, consubstanciando, inclusive, em 
pesquisas com metodologias e proble-
máticas diferentes das encontradas no 
presente trabalho (GOULART; PALUDO, 
2014). Assim, abordaremos o Programa 
Conta Comigo, do Estado do Pará, para 
delimitação da pesquisa feita.

4 PROGRAMA CONTA COMIGO: PISANDO 

EM SOLO LOCAL

O Programa de Apadrinhamento 
Afetivo Conta Comigo foi implementado no 
Estado do Pará desde o ano de 2013, so-
frendo várias modificações por todos esses 
anos, em busca do melhor atendimento às 
partes envolvidas, o que culminou com a 
publicação das novas regras e diretrizes do 
Programa, por meio da Portaria n. 01/2016, 
da Coordenadoria Estadual da Infância e da 
Juventude – CEIJ (PARÁ, 2016), trabalhan-
do em parceria com o Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará.

Além do exercício da cidadania, o 
programa propõe assegurar os direitos 
das crianças e adolescentes recebidos em 
serviços de acolhimento por meio de rela-
ções de afetividade, assegurando o direito 
à convivência familiar e comunitária e to-
das as outras garantias já mencionadas no 
apadrinhamento afetivo de modo geral.

Durante muito tempo, o programa 
foi dividido em apadrinhamento afeti-
vo, o qual permanece; apadrinhamento 
material, vinculado a auxílios financeiros 
e materiais; apadrinhamento voluntário, 
voltado à prestação de serviços a partir 
das suas habilidades profissionais; e apa-
drinhamento empresarial, em que as em-
presas poderiam fazer doações financeiras 
ou de serviço (BRASIL). Entretanto, com 
o tempo, percebeu-se que essa divisão 
afetava a compreensão de algumas crian-
ças e adolescentes, que não entendiam a 
diferença entre esses apadrinhamentos, 
sendo focado, então, apenas no apadri-
nhamento afetivo, enquanto os restantes 
tornaram-se apenas colaboradores. 

No programa foi estabelecido que 
crianças a partir de sete anos de idade, 
adolescentes e crianças com deficiên-
cia, independentemente da faixa etária, 
poderiam adentrar no Programa Conta 
Comigo (BRASIL, 2016).

Em paralelo, para poder ser madrinha 
ou padrinho de um infante acolhido, a 

pessoa deverá ser maior de 18 anos, ter 
diferença mínima de 16 anos da idade da 
criança ou adolescente cadastrada para se 
apadrinhar, apresentar documentos de 
identificação e moradia, não ter processos 
judiciais com relação a práticas de abusos, 
maus tratos ou negligência contra crian-
ças e adolescentes, não estar inscrito no 
Cadastro Nacional de Adoção5, participar 
do curso de capacitação para pretendentes 
ao apadrinhamento e fazer parte de en-
contros bimestrais de acompanhamento.

O curso de capacitação é uma das 
partes fundamentais no processo de 
apadrinhamento. É possível compreen-
der vários pontos importantes não só 
ligados ao processo em si, mas como 
estabelecer essa relação afetiva. Além 
da utilização de recursos textuais, mais 
voltados às teorias, a equipe responsável 
pela execução do curso procura investir 
em práticas educativas que passam a vi-
são daquilo que será enfrentando pelos 
padrinhos e madrinhas.

É muito necessário saber que en-
quanto as pessoas que pretendem apa-
drinhar passam por um processo, as 
crianças e adolescentes que estão aptas 
a participar do programa também são 
capacitadas, por meio de um curso espe-
cífico para elas, de forma dirimida para a 
devida compreensão.

Após o curso, profissionais do servi-
ço de acolhimento agendarão a visita do 
pretendente no espaço para uma entre-
vista, buscando conhecer melhor sua ro-
tina e seu perfil, retirando dúvidas e dan-
do orientações pertinentes. Vale ressaltar 
que, até esse momento, o pretendente 
ao apadrinhamento ainda não conhe-
ceu nenhuma criança, demonstrando-se 
todo o processo que ocorre antes para 
assegurar qualquer possível dano aos di-
reitos infantis. Posteriormente, será agen-
dada a visita domiciliar para verificação 
de condições objetivas de moradia e do 
posicionamento dos familiares em rela-
ção ao apadrinhamento. 

Ao final dessa primeira etapa do 
processo, os profissionais do serviço de 
acolhimento analisarão todos os docu-
mentos da avaliação preliminar do pre-
tendente para, se preencher todos os re-
quisitos necessários, poder passar para a 
fase de apresentação ao futuro afilhado.

A equipe técnica apresentará o perfil 
da criança ou adolescente e, caso o futu-



50

Revista CEJ, Brasília, Ano XXI, n. 72, p. 41-53, maio/ago. 2017

Débora Cristina Moura Nascimento • Jamille Saraty Malveira

ro padrinho aceite, será marcado um encontro entre o indivíduo 
e o infante no serviço de acolhimento. Só é possível ser padri-
nho e madrinha de uma criança ou de um adolescente, tendo 
em vista a necessidade de individualização daquele infante. Vale 
ressaltar que a criança ou o adolescente também se manifestará 
quanto ao perfil do padrinho ou madrinha mostrados pelas téc-
nicas, a fim de que se dê voz a eles.

Após o encontro, se sucedido com excelência, passa-se ao 
estágio de convívio, no qual outros encontros serão marcados, 
com intervalo máximo de 15 (quinze) dias para o estreitamen-
to da relação entre as partes, com o devido acompanhamento 
da equipe técnica no serviço de acolhimento. Para um diálogo 
efetivo, além da conversa do futuro padrinho com os profissio-
nais sobre a relação que se forma, a equipe também conversa 
com as crianças e adolescentes, para orientação e visando sanar 
possíveis dúvidas, sempre buscando a ideia de tornar o infante 
parte do processo. 

Por fim, o apadrinhamento se formaliza pela celebração, 
na qual os padrinhos e afilhados assinam o termo de compro-
misso afetivo, consolidando a relação de amizade entre eles. 
Assim, passa-se a fortalecer vínculos, proporcionando a atenção 
individualizada e maior autonomia do infante, podendo, inclu-
sive, sair do serviço para atividades do dia a dia, até mesmo 
viagens, com a devida autorização do juiz da Vara da Infância e 
Adolescência do município. 

O apoio e o acompanhamento da equipe técnica do serviço 
de acolhimento sempre ocorrerão, bem como será obrigatória 
haver comunicação entre serviço, padrinho e afilhado, buscan-
do sempre a garantia dos direitos da criança ou do adolescente.

Contudo, viu-se necessário observar se, na prática, todos os 
preceitos do programa estão sendo seguidos, assim como visua-
lizar os acertos e possíveis erros, buscando, a partir de críticas, 
estabelecer provocações para melhorias. Por esse viés, foi feita 
entrevista com promotores de justiça, juíza e coordenadora do 
Serviço de Acolhimento Infantil de 7 a 11 anos, todos vinculados 
ao Município de Ananindeua-PA, para a discussão do tema.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa de campo teve como intuito conhecer, de forma 
prática, o Programa Conta Comigo e como acontece o envolvi-
mento entre a rede dos órgãos públicos. A entrevista foi reali-
zada com três promotores de justiça, vinculados às Promotorias 
de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua, uma juíza, 
titular da Vara da Infância e Adolescência de Ananindeua, e uma 
coordenadora do Serviço de Acolhimento Infantil de 7 a 11 
anos, gestão pública deste Município6. 

A entrevista seguiu um pequeno questionário que buscava, 
sinteticamente, saber se as pessoas conheciam o programa e 
qual seria a compreensão acerca dele, no sentido de conseguir 
destacar consequências, tanto positivas quanto negativas. Além 
disso, também foram feitas perguntas em relação à procura 
pelo Programa Conta Comigo no ambiente em que trabalham 
e, especificamente no Serviço de Acolhimento, à quantidade de 
crianças cadastradas. 

A iniciação da pesquisa deu-se com a entrevista da coorde-
nadora do Serviço de Acolhimento Infantil de 7 a 11 anos, sen-
do questionada, primeiramente, sobre a quantidade de crianças 

acolhidas no espaço, cadastradas no programa. A coordenadora 
respondeu que, atualmente, existem quatro crianças no espaço, 
sendo que três fazem parte do programa. Esses três infantes 
– por curioso – são irmãos e possuem deficiência intelectual, 
sendo uma criança do sexo feminino, com 10 anos de idade 
e duas do sexo masculino, com 9 e 7 anos de idade cada. Os 
infantes foram inseridos há pouco tempo no programa e estão 
no processo de capacitação para serem afilhados.

Ademais, questionou-se à coordenadora acerca de quais fo-
ram os efeitos positivos e negativos do programa na vida da fa-
mília, da comunidade e dos infantes, obtendo-se como resposta 
que os efeitos positivos seriam a inserção das crianças na socie-
dade, com tratamento afetivo devido, dando oportunidade para 
o desenvolvimento otimizado dos infantes. Quanto aos efeitos 
negativos, a coordenadora salientou que, na sua opinião, não 
existiriam, tendo em vista que o programa só viria a “somar”. 

Por fim, questionada sobre a procura de pessoas pelo Programa 
Conta Comigo no local de acolhimento, a coordenadora respondeu 
que nunca verificou nenhuma pessoa em busca de cadastramento 
no programa e nem ao menos buscando informações. 

Quanto aos representantes do Ministério Público, estes ex-
pressaram desconhecimento sobre o Programa Conta Comigo, 
por vezes fazendo confusão entre o apadrinhamento afetivo, 
acolhimento familiar e adoção, tornando-se muitas vezes as 
perguntas dos questionários prejudicadas. 

Uma observação pertinente feita por um dos promotores 
foi em relação à preocupação quanto à base psicológica que 
seria empregada às crianças e adolescentes, tendo em vista que, 
conforme a ótica jurídica, o programa se mostrava salutar, por 
ser o acolhimento institucional excepcional e provisório. Porém, 
existia um receio quanto à visão psicológica de todas as pessoas 
envolvidas no programa, haja vista possíveis violações ao de-
senvolvimento da criança apadrinhada. 

Mais uma vez, foi questionado sobre a procura das pessoas 
pelo programa, sendo, dessa vez, direcionado às promotorias 
de justiça, o que foi respondido pela totalidade dos promotores 
que nunca ocorreu a busca por cadastro e informações relacio-
nados ao apadrinhamento afetivo. 

Por fim, a entrevista com a juíza, lotada na Vara da Infância 
e Adolescência de Ananindeua enalteceu várias discussões em 
relação ao apadrinhamento afetivo, do qual trouxe arcabouço 
prático do interior do Estado em que se encontrava lotada. A 
magistrada explanou que, no município menor, acontecia uma 
junção entre apadrinhamento afetivo e acolhimento familiar, 
onde pessoas visitavam o serviço de acolhimento, afeiçoavam-
-se a uma criança ou adolescente e, nos finais de semana, espo-
radicamente, levavam as crianças do serviço para suas casas, a 
fim de compartilhar com elas um ambiente familiar, proporcio-
nando afeto e atenção.

Por esse viés, a juíza mostrou-se favorável ao programa, 
tendo em vista a nova perspectiva que seria proporcionada 
ao infante. Entretanto, afirmou que deveria haver uma cautela 
quanto a esse contato com uma família acolhedora, a qual de-
veria passar por avaliações realizadas pelo corpo técnico da Vara 
da Infância e Adolescência para o conhecimento do ambiente 
que o infante frequentaria. 

Além disso, ressaltou o lado psicossocial do programa, 
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que deveria ser cuidado, tendo em vis-
ta possíveis frustrações quanto à criação 
de expectativas advindas das crianças e 
adolescentes. Ademais, a magistrada 
também afirmou entender que todos 
esses problemas de acolhimento são 
decorrentes da desestruturação familiar 
e que, para progredir nessa retomada 
de estrutura e organização, deveria haver 
políticas públicas voltadas à família.

Com os resultados da pesquisa, po-
dem-se perceber visualizações otimistas 
e cautelosas, assim como pequenas falhas 
organizacionais do programa. Em relação 
à entrevista com a coordenadora do servi-
ço, verificou-se que as crianças cadastra-
das no Programa Conta Comigo, daquele 
espaço, possuíam deficiência intelectual. 
A deficiência intelectual desses infantes 
pode os atingir drasticamente, fazendo 
com que essa insuficiência se agrave so-
mente por existir, afastando o convívio de 
várias pessoas. Entretanto, com a inscrição 
delas no programa, abre-se a possibilida-
de de inserção delas à convivência comu-
nitária, de forma que o (a) padrinho/ma-
drinha garantiria a atenção individualizada 
e a busca pela sua autonomia, tornando a 
deficiência mais suave.

Outro ponto de discussão, não ape-
nas na entrevista com a coordenadora 
do Serviço de Acolhimento Institucional, 
mas com todos os entrevistados, foi em 
relação à procura da comunidade pelo 
programa. Percebe-se que há uma falha 
publicitária sobre o Conta Comigo – até 
mesmo o apadrinhamento afetivo num 
todo – na qual não se difunde a ideia, 
nem se buscam formas de envolver a so-
ciedade para ingressar no programa. Não 
é possível se interessar por algo que não 
se visualize claramente, prejudicando a 
eficiência do programa.

Em paralelo, vale salientar que o 
Município de Ananindeua possui mais 
dois serviços de acolhimento: o Serviço 
de Acolhimento Institucional Infantil de 
0 a 6 anos e o Serviço de Acolhimento 
Institucional de Adolescentes. Entretanto, 
o serviço de 0 a 6 anos, com seis infantes, 
não possui, atualmente, nenhuma crian-
ça cadastrada no programa, tendo em 
vista o requisito da idade e a não exis-
tência de crianças com deficiência. Por 
outro lado, o Serviço de Acolhimento de 
Adolescentes possui sete adolescentes e 
nenhum cadastrado no programa. 

Verifica-se o desencontro entre a teo-
ria e a prática, quando os adolescentes, 
que são os mais velhos e, geralmente, 
estão há mais tempo no serviço de aco-
lhimento, não estão sendo cadastrados 
para fazer parte do programa, distancian-
do os fundamentos do apadrinhamento. 
Aqueles que logo mais estão saindo do 
serviço pela chegada da maioridade não 
tiveram a possibilidade de ajuda que ne-
cessitam, com atenção individualizada 
para projetar seu futuro.

A partir das respostas, pode-se per-
ceber, também, a falta de integração dos 
agentes públicos relacionados aos direitos 
da criança e do adolescente ao programa. 
Os representantes do Órgão Ministerial 
demonstraram a falta de capacitação e im-
plementação, tanto do Ministério Público 
como órgão fiscalizador e participativo na 
rede do programa, quanto da inserção do 
programa para instrução e preparação dos 
promotores de justiça. É necessário essa in-
serção, implementação e capacitação, tendo 
em vista a busca pelo comprometimento de 
todos para que o apadrinhamento afetivo 
seja uma alternativa de garantir os direitos 
das crianças e adolescentes acolhidos. 

Observou-se também, tanto pelos 
promotores de justiça quanto pela juíza, 
a preocupação quanto à base psicoló-
gica, ocasionada, algumas vezes, pelo 
desconhecimento do programa. Como 
foi abordado ao longo do trabalho, os 
pretendentes ao apadrinhamento e os 
infantes passam por um longo proces-
so de capacitação, acompanhamento e 
entrevistas por psicólogos e agentes do 
serviço social, justamente para resguar-
darem a base psicológica. 

Ressalta-se também o notório desco-
nhecimento e a confusão entre apadri-
nhamento afetivo e acolhimento familiar, 
até mesmo pelos próprios agentes do 
Estado. Por mais que seja visível a utili-
dade do programa, é unânime o receio 
quanto a problemas psicológicos oca-
sionados aos infantes, tendo em vista o 
desconhecimento da capacitação para 

apadrinhar e ser afilhado. Outro ponto 
é visualizar que não se pode falar de 
direitos e garantias da criança e do ado-
lescente sem a dinâmica entre família, 
comunidade e Estado, na qual um é a 
progressão do outro.

O apadrinhamento afetivo, articu-
lado pelo Programa Conta Comigo no 
Município de Ananindeua, conforme a 
coleta das entrevistas, pode ser uma das 
alternativas para diminuição de crianças 
e adolescentes predispostos a problemas 
sociais e emocionais, garantindo todos 
os seus direitos como sujeitos dos tais. 
O que basta é disposição a mudanças 
necessárias de posicionamentos e maior 
articulação entre a rede gerenciadora, fa-
mília e comunidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos e deveres das crianças e 
adolescentes são garantias oriundas de 
vários preceitos dogmáticos e normativos, 
que difundiram o entendimento do infan-
te como sujeito de direito, bem como o 
reflexo da doutrina da proteção integral 
nas normas e decisões judiciais. A criança 
não deve ser vista como anexo do querer 

adulto, mas sim, como pessoa em desen-
volvimento, detentora de garantias que 
devem protegê-la de forma integral.

O diálogo entre família, comunida-
de e Estado é uma necessidade para a 
propagação dos direitos infantis, tendo 
dentre esses direitos – o que zela inclu-
sive o diálogo dentro desse trabalho – o 
de convivência familiar e comunitária. 
Entretanto, percebe-se que, no país, há 
uma grande problemática a respeito da 
deficiência das políticas públicas que 
estão diretamente ligadas à dinâmica 
da sociedade. O pobre não consegue se 
estabelecer economica e socialmente, 
incidindo diretamente nos filhos e netos.

O resultado dessa incidência nada 
mais é que a violação dos direitos in-
fantis, que carecem de um lugar que 
proponha desenvolver a criança e o ado-
lescente, acolhendo-os e gerenciando 

O apadrinhamento afetivo, articulado pelo Programa Conta 
Comigo no Município de Ananindeua [...] pode ser uma das 
alternativas para diminuição de crianças e adolescentes 
predispostos a problemas sociais e emocionais, garantindo 
todos os seus direitos como sujeitos dos tais. 
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o conjunto de hábitos e costumes do infante. A instituição de 
acolhimento, provisório e excepcional, passa a ser o espaço de 
rotina da criança e do adolescente que sofreu pelos relaciona-
mentos complexos desestruturantes e enfadonhos à espera de 
não se sabe o quê.

Entretanto surge outra problemática, qual seja: os possíveis 
traumas oriundos da espera da devolução à “família natural” ou 
do aguardo à “família extensa” ou “família substituta”, agravan-
do angústias e medos daquele sujeito. Por mais que o serviço 
de acolhimento produza uma réplica da rotina familiar, não exis-
te um tratamento individual que estimule a autonomia, tendo 
em vista que o espaço estimula a coletividade, o que, por um 
lado, tem um condão positivo, no sentido de evitar mais frustra-
ções e desequilíbrios que se projetarão no futuro adulto. 

O Programa de Apadrinhamento Afetivo é notoriamente uma 
alternativa para reverter essa desestruturação infantil, criado para 
desenvolver individualmente a autonomia e a projeção ao futuro 
da vida do infante acolhido em instituições, além de estimular a 
percepção do padrinho como referência, por meio de vínculos 
afetivos. É necessária, conforme a base teórica, uma sistematização 
das redes para a devida implementação e efetividade do programa, 
observando os planos e resoluções traçados para tais objetivos. 

O processo pelo qual passam as pessoas que se predis-
põem a serem padrinhos, bem como as crianças que se tor-
narão afilhadas, mostrou-se importante e aprovável, no qual 
os dois polos trabalham emocional, psicologica e socialmente 
esses vínculos de afetividade com o suporte da equipe técnica. 
Não basta existir um programa sem caução de garantias infan-
tojuvenis. A capacitação gera rendimento pessoal nos que se 
prestam a passar, com o intuito de fortalecer o dever de cidadão 
e visualizar mudanças da base da sociedade.

Por mais que haja o projeto de lei no país, bem como outras 
vertentes do apadrinhamento em outros países – que se dife-
renciam extremamente do proposto no Brasil –, é evidente que 
esse projeto não foi feito por pessoas que integram diretamente 
o Programa de Apadrinhamento Afetivo, tendo em vista que de 
nada adianta esse distanciamento afetuoso, observando apenas 
o lado do sustento. É inegável que relações afetivas oriundas do 
apadrinhamento fomentam o desenvolvimento infantojuvenil, 
distanciando-se de relações meramente materiais. 

Existem várias filiações do Programa de Apadrinhamento 
Afetivo em cada Estado, tomando conjuntura das redes para 
melhor apuração. Assim, como busca da prática real, diante da 
inquietação gerada pela base teórica instável, a necessidade de 
um olhar mais apurado impeliu ao conhecimento do Programa 
Conta Comigo, articulado no Estado do Pará, refinando a pes-
quisa ao Município de Ananindeua. 

Os resultados foram satisfatórios, embora alguns pontos exi-
jam-nos maior reflexão. Tendo um total de três serviços de aco-
lhimento, apenas um no município possuía crianças cadastradas 

no programa, tendo idade entre 7 e 11 anos. Há uma falta de 
quantificação maior de ingresso dos infantes no programa, haja 
vista que não são só crianças e adolescentes que já se encontram 
em possibilidade de adoção, mas sim, também, aqueles que pre-
cisam de atenção individualizada por estarem em processo de 
perda ou não do poder familiar. Assim, verifica-se a amplitude do 
programa, bem como sua real utilidade, quando não se busca a 
adoção em si, mas sim garantir e desenvolver os direitos infantis. 

O fato de haver sete adolescentes em um dos serviços de 
acolhimento e nenhum deles fazerem parte do programa destoa 
completamente de fundamentos inerentes ao apadrinhamento 
afetivo. A teoria busca sempre afirmar que os mais velhos na 
instituição de acolhimento – geralmente sendo os adolescentes 
– deveriam ser priorizados na busca pelo desenvolvimento de 
sua autonomia, ora pela extensão temporal do trauma, ora pela 
compreensão de que estão a passos da vida adulta e necessitam 
de referências para projetarem o futuro. É necessária a inclusão 
maior desses adolescentes no programa.

Por outro lado, no espaço de acolhimento em que havia 
crianças cadastradas, elas possuíam deficiências intelectuais, co-
locando o programa como peça-chave para que esses infantes 
tenham a atenção individualizada e o comprometimento afetivo. 
O programa viria para afastar os traumas de possíveis preconcei-
tos ou desprezos ocasionados por essas carências mentais, sendo 
alternativa viável para o desenvolvimento desses infantes.

A publicidade do programa é parte bem importante, mas 
ainda não fortalecida. A comunidade precisa ser informada de 
programas que buscam a garantia dos direitos, sejam de adultos 
ou de crianças, haja vista que é dever do Estado difundir ideias 
que enalteçam esses direitos. O Programa de Apadrinhamento 
Afetivo Conta Comigo acaba não sendo procurado para cadas-
tro nem para informações – ou até mesmo confundido pelo 
Acolhimento Familiar pelos próprios órgãos públicos – devido à 
falta de conhecimento daquele.

Existe um desapontamento em relação ao desconheci-
mento quanto ao programa pelos representantes do Ministério 
Público e do Tribunal de Justiça do Estado, órgãos que deveriam 
consolidá-lo ainda mais. Há uma urgência de implementação e 
capacitação desses representantes, movendo os agentes ligados 
por uma rede em torno da proteção infantojuvenil a alavancar 
o apadrinhamento, fazendo-se compreender como uma alter-
nativa útil para a infância e adolescência. Pensando de maneira 
mais ampla, o apadrinhamento afetivo poderia estimular o de-
senvolvimento infantil ao ponto desses infantes não regressa-
rem ao ciclo de empobrecimento, estimulando uma projeção 
de vida social e econômica que fortaleceria o próprio Estado. 

O lado psicológico, muito debatido em todo o trabalho, mos-
tra um receio natural quando envolve crianças e adolescentes que 
já possuem uma carga complexa de relações infrutíferas, sendo 
posta mais uma vez em risco. Porém, o programa possui um pro-
cesso equipado por técnicos especializados, como psicólogos e 
assistentes sociais, que vão capacitar, entrevistar e acompanhar 
essas relações afetivas, sempre dialogando com as partes envol-
vidas para manter um certo controle psicológico e emocional. Ao 
longo do trabalho e da pesquisa, notou-se que esse acompanha-
mento é bem estruturado pela equipe, assim como a eficiência 
dos diálogos entre padrinho, afilhado e equipe.

A criança não deve ser vista como anexo do 
querer adulto, mas sim, como pessoa em 

desenvolvimento, detentora de garantias que 
devem protegê-la de forma integral.
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Percebe-se a existência de situações 
muito complexas pela dificuldade em 
dirimir, oriundas da desestruturação 
familiar, ocasionadas pela falta de polí-
ticas públicas. É certo que se a família, 
a comunidade e o Estado se movessem 
conjuntamente para estruturar falhas so-
ciais, não existiriam tantas crianças e ado-
lescentes acolhidos, bem como o ciclo de 
empobrecimento humano.

Embora haja alguns pontos pertinen-
tes a se reverter e progredir, o Programa 
de Apadrinhamento Afetivo é uma ex-
celente alternativa para o desenvolvi-
mento infantojuvenil dos acolhidos em 
instituições. Notoriamente, não apenas 
as crianças e adolescentes ganham com 
o programa, mas também a família, a 
comunidade e o Estado, por impulsio-
narem aqueles que são, hoje, a base do 
país e que precisam ser vistos como su-
jeitos de direitos. 

NOTAS
1  A professora Flávia Piovesan denomina essa 

consciência coletiva mundial como sistemas, 
afirmando que: Firma-se assim, no âmbito 
do sistema global, a coexistência dos siste-
mas geral e especial de proteção dos direitos 
humanos, como sistemas de proteção com-
plementares. O sistema especial de proteção 
realça o processo da especificação do sujei-
to de direito, no qual o sujeito passa a ser 
visto em sua especificidade e concreticidade 
[...]. Já o sistema geral de proteção [...] tem 
por endereçada toda e qualquer pessoa, 
concebida em sua abstração e generalidade. 
(PIOVESAN, 2013, p. 53)

2  A redação do art. 19 do ECA foi alterada pela 
Lei n. 13.257, de 2016, que retirou a última 
parte do artigo que afirmava sobre o direito 
da convivência familiar e comunitária em 
ambiente livre da presença de pessoas depen-
dentes de substâncias entorpecentes, e editou 
para tornar o artigo mais claro e completo, adi-
cionando o dever do direito ser em ambiente 
que garanta o desenvolvimento integral à 
criança e ao adolescente.

3  Como apontam os Professores Luciano 
Rossato, Paulo Lépore e Rogério Sanches 
(2014, p. 165): Tradicionalmente, o acolhi-
mento institucional que, muito embora de-
vesse ser breve, tinha duração prolongada no 
tempo, até que o assistido completasse seus 
18 anos, ou mais.

4  O Plano foi elaborado por vários órgãos vol-
tados à proteção dos direitos das crianças e 
adolescentes, buscando sistematizar e dirimir 
programas para a efetivação desses direitos.

5  A não inscrição no Cadastro Nacional de 
Adoção é de fundamental importância, tendo 
em vista a não criação de expectativa para se 
tornar mãe/pai daquela criança ou adolescen-
te, refletindo que o programa é voltado para o 
apadrinhamento. 

6  Autorizações, ofícios de encaminhamentos de 

visita e questionários anexados e apensados 
no presente trabalho.
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