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RESUMO 
 

Utilizando-se do método dedutivo e analítico, a pesquisa realizada partiu da análise 

das considerações do filósofo Jean Jeacques Rosseau, que compreendeu que a 

infância possui uma fase de especialidades, tendo a imagem da criança com todos 

os seus atributos inerentes, sempre analisando a infância sob o aspecto da condição 

humana. Sob esse prisma, procurou-se investigar se uma das medidas de proteção 

estipulada pelo ECA, o acolhimento institucional, também conhecido por 

abrigamento, oferece proteção garantidora aos direitos de crianças e adolescentes 

em situações de risco, que foram afastadas do âmbito familiar, que tiveram violados 

ou ameaçados os seus direitos. Em contraste, objetiva-se fazer uma análise 

comparativa entre aquela medida e a de acolhimento familiar, também garantido 

pelo ECA. Assim, tem-se por objetivo primordial analisar se a família acolhedora é 

medida garantidora do direito à convivência familiar e se essa medida traz um 

caminho alternativo para a adoção. Portanto, esta pesquisa buscou verificar a 

possibilidade de adoção das famílias acolhedoras nos municípios, sem passar pelo 

Cadastro Nacional de Adoção, tendo como fundamento os princípios constitucionais 

e direitos fundamentais da criança e a efetividade da adoção tardia, tudo analisado 

sob a ótica de Rousseau. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As mudanças dos aspectos da maneira de analisar a infância estão 

intrinsicamente relacionadas com as contribuições do filosofo Jean Jacques 

Rousseau, o qual é considerado o “pai da infância”, pois reformulou a concepção de 

infância no século XX, entendendo a criança como um indivíduo que precisa ser 

considerado de acordo com as suas diversas singularidades e diferentes faixas 

etárias para o seu desenvolvimento (NERY, 2012).  

É obrigação do Estado e da família garantir às crianças e adolescentes o 

direito à convivência familiar, como traz o artigo 227 da Constituição Federal. Nesta 

mesma perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio afirmar esses 

direitos, com o intuito de promover uma vida mais digna para esses jovens 

garantindo e defendendo seus direitos, onde também podem ser verificadas diversas 

formas protetivas, colocando políticas públicas como uma forma de preservação da 

proteção absoluta (PURETZ, 2007). 

 Uma dessas políticas de proteção à criança é a adoção, como forma de 

garantir o direito ao convívio familiar e social. No entanto, a adoção também enfrenta 

alguns dissabores no tocante à adoção tardia, pois, em uma perspectiva geral, as 

crianças com idade superior a 3 (três) anos não escolhidas para a adoção, tendo o 



adotante algumas exigências e preferências na hora de adotar, assim, se tornando 

mais dificultosa a adoção. A realidade é que várias crianças que são destituídas do 

poder familiar se encontram em instituições de abrigamento e, se não forem 

adotadas, logo irão ficando mais velhas e assim esquecidas naquele ambiente 

(PURETZ, 2007). 

Portanto, a finalidade principal do trabalho é investigar a existência de 

medidas que possam evitar o acolhimento, dentre elas o programa de acolhimento 

familiar. Tratando-se de uma medida provisória que direciona crianças ou 

adolescentes que se encontram em situações de risco, em um ambiente familiar que 

não sejam os abrigos institucionais, aspirando garantir o direito da convivência 

familiar. 

Deste modo, a pesquisa de caráter jurídica-científica, utilizando o método 

dedutivo e analítico, concentrando-se na pesquisa bibliográfica, tem como enfoque 

verificar a possibilidade de adoção das famílias acolhedoras, nos municípios, sem 

passar pelo Cadastro Nacional de Adoção, levando-se em consideração os 

princípios e direitos fundamentais da criança e a efetividade da adoção para 

crianças tardias, sob a ótica de Rousseau. 

 

OBJETIVOS 
 

O presente trabalho científico tem por objetivo analisar a possibilidade de 

adoção das famílias acolhedoras nos municípios, sem passar pelo Cadastro 

Nacional de Adoção, levando em consideração os princípios constitucionais e 

direitos fundamentais da criança e do adolescente e a efetividade da adoção tardia, 

sob a ótica de Rousseau. Portanto, também se tem por objetivo primordial verificar 

se a família acolhedora é medida garantidora do direito à convivência familiar e se 

essa medida traz um caminho alternativo para a adoção, bem como, a possibilidade 

de propor um projeto de lei para a implementação do programa família acolhedora 

nos municípios. 

 

METODOLOGIA 
  

 Para a pesquisa de caráter jurídica-científica foi utilizado o método dedutivo e 

analítico, sendo que as técnicas para os levantamentos de dados foram executadas 

por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, coletadas em livros de 



doutrinas artigos científicos, legislações e jurisprudências congruentes ao tema. Do 

mesmo modo, será utilizado as informações obtidas na pesquisa para a construção 

de um projeto de lei para a implementação do programa família acolhedora nos 

municípios. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 
 
CAPÍTULO 1: A VISÃO DE JEAN JACQUES ROUSSEAU SOBRE A INFÂNCIA 

 

Rousseau abalou os alicerces da educação em sua época, atribuindo à 

infância uma importante fase da vida humana, trazendo uma concepção muito 

significativa, onde se refere que a pequenez é a inércia da razão, pois compreendeu 

que na infância a criança deve ser compreendida com o valor de si mesma 

(GRUMINCHÉ, 2012). 

Deste modo, com a obra supracitada, Rousseau trouxe um novo atributo para 

a criança, considerando-a como criatura de natureza, versando-a de forma 

inovadora e oferecendo a oportunidade de ser amada pelo que realmente é como 

ser humano e não sendo vista como um equívoco momentâneo, e nem como um 

objeto que possa ser paparicado e de prazer (GRUMINCHÉ, 2012). 

 
 
CAPÍTULO 2: ADOÇÃO TARDIA E A GARANTIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

Uma das espécies de adoção é a chamada de adoção tardia, que é 

considerada quando a criança possui mais de três anos de idade e está apta e 

esperando ser adotada.  

 

2.1     A importância da família na garantia dos direitos fundamentais da criança 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, traz que “a família, é a 

base da sociedade [...]”, portanto, um dos principais garantidores da proteção e 

viabilização dos direitos da criança e do adolescente no qual o Estado e a sociedade 

consideram, é a instituição familiar, que ultrapassam os critérios de relação 

consanguínea; em síntese, o principal meio para assegurar os direitos da criança e 

do adolescente é através da família (QUEIROZ; BRITO, 2013). 



Destaca-se aqui o direito fundamental da criança e do adolescente à 

convivência familiar, ou em outras palavras, o direito de possuir uma família, seja de 

construção natural ou substituta. Este direito é reconhecido pela Constituição 

Federal em seu artigo 227, caput, e é afirmado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu artigo 19, caput, no qual estabelece que: “é direito da criança e 

do adolescente ser criado e educado no seio de sua família [...]”.  

Uma das medidas de proteção que é estabelecida pelo ECA, visando garantir 

o direito de convivência familiar e assegurar os diversos direitos da criança e 

adolescente é por meio da adoção. Justifica-se tal afirmação em razão da realidade 

em que se apresentam um número significativo de crianças e adolescentes que 

estão em situação de risco, indignas e desfavoráveis, no qual, em função disso, são 

localizadas em abrigamentos governamentais e não governamentais e sendo 

excluídas de um convívio familiar (QUEIROZ; BRITO, 2013). 

 

2.2 Os fundamentos constitucionais da infância e juventude 
 

A Constituição Federal elenca diversos princípios que garantem a efetividade 

às leis que estabelecem os direitos e garantias fundamentais, podendo contemplar o 

direito de outro prisma, destacando-se neste trabalho os relevantes para a infância e 

a juventude, como a dignidade da pessoa humana, a proteção integral, o direito à 

convivência familiar, o princípio da afetividade, dentre outros.  

Um dos princípios que mais tem respaldo na Constituição Federal e que 

constitui um dos fundamentos do Direito de Família é o da afetividade, no qual o 

direito ao afeto possui um vínculo ao direito à felicidade, portanto, o carinho, o amor 

e o afeto nos dias atuais são protegidos constitucionalmente, pois a maneira de 

interpretação de concepção de família está sendo observada por um aspecto 

diferente, no qual os critérios biológicos não são mais uma condição para constituir 

uma família (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO 2014). 

Assim, por este princípio, observando-se os direitos fundamentais, faz surgir a 

igualdade entre os integrantes de uma família, como irmãos que são adotados e os 

consanguíneos, acatando as ligações afetivas que os conectam e, portanto, toda 

constituição familiar tem o direito de ser igualmente respeitada (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2014). 

 



2.3 A efetividade ou dificuldade da adoção nos casos de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes 

 

Uma das medidas de proteção que é estipulado pelo ECA é o acolhimento 

institucional, também conhecido por abrigamento, no qual elenca crianças e 

adolescentes em situações de risco e que foram afastadas do âmbito familiar, onde 

foram violados ou ameaçados os seus direitos. 

Esta medida é a última a ser tomada, assim como a adoção, e somente pode 

ser socorrida quando as outras medidas elencadas no artigo 101 do ECA não foram 

eficazes e eficientes naquela determinada situação em que a criança se encontrava, 

ou seja, primeiramente busca sempre a restauração das relações familiares e depois 

as medidas excepcionais.  

 Dados coletados pelo Conselho Nacional de Justiça relatam que mais de 46 

mil de crianças e adolescentes se encontram em situação de abrigamento na 

expectativa por uma família. A estatística também apresenta que em torno de 7,4 mil 

crianças, no qual seus pais biológicos foram destituídos do poder familiar, se 

encontram no cadastro nacional de crianças acolhidas para serem adotadas 

(FARIELLO, 2017). Como demonstrado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: A realidade da adoção 

 

Fonte: CNJ - Adaptado de FARIELLO, 2017. 

 

As razões são múltiplas que justificam os dados supracitados, como os fatos 

em que as crianças são abandonadas tardiamente pelos seus genitores, sendo 

estes destituídos do poder familiar, colocando o filho em disponibilidade para a 

adoção. Em razão desses fatos reflete a chamada adoção tardia, sendo uma 

dificuldade a ser enfrentada, pois a preferência dos adotantes é sempre por crianças 

menores de 3 (três) anos de idade, com ausência de doenças, cor branca e que 

sejam filhos únicos (VARGAS, 2013).  



2.4 A família acolhedora como instrumento de prevenção ou resolução da 
adoção tardia: possibilidade legal? 

 

Por ser considerado um ambiente mais promissor e zeloso para a formação 

das crianças e adolescentes, mais do que um abrigamento institucional, e 

observando o direito ao convívio familiar, a família acolhedora, que é um programa 

instituído pelo ECA e tem como finalidade a proteção da criança e do adolescente 

que estejam em situação de risco, afastados do convívio familiar. Porém, observa-se 

que o ECA não faz uma proibição e nem menciona em seu texto legal a 

possibilidade das crianças ou dos adolescentes que são inseridos em programas de 

acolhimento familiar serem adotados por elas. E, exatamente neste sentido a 

presente pesquisa é para investigar se a família acolhedora poderá assumir um 

papel importante no sistema da adoção, para tornar-se um modo mais fácil no 

processo da adoção, sobretudo na adoção tardia, fornecendo prioridades para os 

candidatos, os quais não passariam pelo cadastramento, que é uma das 

obrigatoriedades para a adoção, já que os mesmos são dotados da guarda judicial. 

Uma justificativa para isso seria que os acolhidos já se encontram no seio de uma 

família que fora proporcionada para eles, anteriormente, com estudo social e análise 

de cada particularidade do acolhido e, consequentemente, criado um vínculo afetivo 

entre seus membros em razão do convívio familiar proporcionado pela guarda 

jurídica, evitando-se o abrigamento institucional e, consequentemente, a ocorrência 

de adoção tardia. 

 

CAPÍTULO 3: A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO PELAS FAMÍLIAS 

ACOLHEDORAS NOS MUNICÍPIOS: uma Lege Ferenda 

 

Sob a ótica de Rousseau e para assegurar o direito da criança e do 

adolescente, tido como fundamental, que é a convivência familiar e comunitária, e 

também a necessidade de prevenir que ocorra a adoção tardia, o objetivo é, 

primeiramente, introduzir o projeto das famílias acolhedoras nos municípios, com o 

intuito de acolherem crianças e adolescentes com uma faixa etária de 0 (zero) a 18 

(dezoito) anos incompletos, retirados de suas famílias biológicas por se encontrarem 

em situação de risco.  

 

3.1 Um projeto pedagógico de implantação da família acolhedora nos 
municípios com vertente para a adoção 



A família acolhedora não é um projeto superficial, embora esta seja provisória, 

mas é uma medida para não gerar abrigamento e a consequente situação de 

adoção tardia, pois, ao invés da criança ser institucionalizada, ela é transferida para 

o seio de uma família e passa a ser tratada como um filho, embora não seja uma 

adoção. O prazo do acolhimento familiar é de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos (artigo 

19, §§ 1° e 2°, ECA), renovado mediante autorização do juiz, conforme cesse ou não 

a situação de risco da família biológica, podendo cada família abrigar até duas 

crianças ou adolescentes, com exceção de irmãos que devem ser acolhidos todos 

juntos.  

O projeto se faz com a ideia de que, como a família acolhedora possui a 

guarda judicial provisória sobre o menor e, dessa forma, há uma convivência familiar 

em que se desenvolve o afeto e a afinidade decorrente dos cuidados com a criança, 

no dia a dia. Assim, vislumbra-se a possibilidade da adoção da criança pela família 

que a acolher, através da destituição do poder familiar de seus pais biológicos, 

viabilizando-se a adoção em favor da família a qual já está sob o convívio familiar, 

tendo como embasamento uma das exceções que está no §13 do artigo 50, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, já que a regra é passar pelo cadastramento 

nacional de adoção de acordo com o caput do referido artigo. 

Assim, conforme a exceção oferecida pela própria Lei torna-se possível 

viabilizar a doção para quem já tem a guarda jurídica da criança. No mesmo sentido 

corrobora o STJ, recentemente afirmando que o cadastro de adotantes não é 

absoluto e que pode ser excepcionado em homenagem ao melhor interesse do 

menor. Veja-se 

[...] A observância do cadastro de adotantes, ou seja, a preferência das 
pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança, 
não é absoluta. A regra comporta exceções determinadas pelo princípio do 
melhor interesse da criança, base de todo o sistema de proteção. Tal 
hipótese configura-se, por exemplo, quando já formado forte vínculo afetivo 
entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que no decorrer do 
processo judicial. Precedente. [...]. 
A inobservância da preferência estabelecida no cadastro de adoção 
competente, portanto, não constitui obstáculo ao deferimento da adoção 
quando isso refletir no melhor interesse da criança. [...]. (REsp 1347228/SC, 
Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 06/11/2012, DJ em 
20/11/2012)(BRASIL, 2012). 

 

 Entende-se que, quando surgir a possibilidade de adoção da criança ou do 

adolescente que já está na convivência familiar inserida em família acolhedora, 

então a esta família deverão ser dadas as oportunidades e prioridade na adoção da 



criança acolhida, desde que esteja com a real intenção de adotar e seja medida que 

ofereça real vantagem para o menor. Todo esse processo deverá ser observado e 

acompanhado por meio de equipe multiprofissional especializada (equipe 

multidisciplinar) a serviço da Vara da Infância e Juventude e da Assistência Social 

do Município que oferece o programa de acolhimento familiar, sendo um trabalho em 

rede, por meio de assistência gratuita. 

 

RESULTADOS 
 

Este artigo oferece uma proposta que constitui um projeto para a criação de 

uma lei municipal de implantação do programa família acolhedora nos municípios. 

Vislumbra-se com a proposta de lei que a família acolhedora tenha preferência na 

adoção de seus acolhidos quando tal medida se revelar como real proteção e melhor 

interesse ao menor, sem contudo, estar inserida no Cadastro Nacional de adoção 

pois já detém a guarda jurídica da criança, com inegável estabelecimento de laços 

afetivos e de afinidade, estabelecidos em razão da convivência familiar.  

Conforme segue abaixo, resulta a presente pesquisa em uma lege ferenda: 

 
LEI Nº XXXX DE XX DE XXXX DE XXXX 
 
Institui no município o projeto Família Acolhedora 
 
A Câmara Municipal confirmou e eu Prefeito, aprovo e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido no município, o projeto família acolhedora, com o 

intuito de atender as crianças e ou adolescentes na idade de 0 (zero) a 18 (dezoito) 

incompletos, que se encontram em situação de risco, destituídas do poder familiar, 

em caráter provisório ou permanente.  

Parágrafo único – Nos casos em que houver a possibilidade de adoção da 

criança ou do adolescente em que se encontra em caráter provisório com a família 

acolhedora, essa poderá adotá-lo, visando as crianças tardias. 

Art. 2º - A família acolhedora terá a responsabilidade de proporcionar a 

criança e ou adolescente um ambiente familiar e comunitário, para atender o artigo 

227 “caput” da constituição federal. 

Art. 3º - A cada 6 (seis) meses a família acolhedora passará por um processo 

avaliativo para prosseguir com o acolhido. 



Art. 4º - A família acolhedora poderá acolher no máximo 2 (duas) crianças e 

ou adolescentes, com exceção quando tiver irmãos.  

Art. 5º - Cada família acolhedora com o intuito de proporcionar um melhor 

desenvolvimento de cada criança e adolescente, terá uma ajuda de custo fixado de 

1 (um) salário mínimo e 1/2(meio), podendo sofrer variações de acordo com a faixa 

etária do acolhido.   

§1º - Além da ajuda na ordem financeira e econômica a criança e ou 

adolescente que estiver sobre a proteção da família acolhedora terá atendimento 

assistencial gratuito no âmbito psicossocial e orientações na rede de serviços.  

§2º - No caso da não preferência de aceitação do auxílio de custo 

mencionado nesse artigo, a família acolhedora terá que assinar um termo de 

renúncia. 

Art. 5º - Nos casos em que a criança e ou adolescente se encontrar 

disponíveis para adoção, pois sua família biológica foi destituída do poder familiar, a 

família acolhedora passará por uma avaliação, com o intuito de analisar os reais 

interesses sobre a adoção. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 7º - Revogam-se disposições em contrário. 

Data 

Prefeito Municipal 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Tomando como base os diversos direitos que são assegurados às crianças e 

aos adolescentes, tanto pela Constituição Federal, tanto pelo ECA e Código Civil, 

destacando-se o direito à proteção integral e o direito à convivência familiar, assim 

como a visão humanista da infância exposta pelo filósofo Jean Jaques Rousseau, o 

presente trabalho de pesquisa aponta uma medida que poderá ocasionar a 

prevenção de adoção tardia, o projeto de implantação do Programa de Família 

acolhedora nos Municípios, como forma de também promover a garantia desse 

direito que é fundamental, o direito de ter uma família e nela se desenvolver como 

cidadão. 

Neste sentido, propõe-se que seja concedido o direito às famílias que 

possuem a guarda jurídica provisória ou permanente da criança ou adolescente, nos 



quais os pais biológicos foram destituídos do poder familiar, de forma excepcional, 

de adotá-las sem precisar entrar para o cadastramento nacional de adoção, 

sustentando-se pelo fato de que ECA não proíbe esta medida, portanto o que não é 

proibido, dependendo da interpretação do contexto, pode ser permitido e, como 

consequência, essa proposta de lei a ser utilizada para formular tal medida, trará a 

possibilidade de evitar, ou até mesmo, vislumbrar uma solução futura para os casos 

de adoção tardia.  
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