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APRESENTAÇÃO

O direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é elencado no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que se ocupa, ao longo de diversos artigos, 

em descrever a forma como essa premissa deve ser assegurada. Ao longo dos seus 27 anos 
de existência, esse importante marco legal foi sendo adequado às novas demandas e enten-
dimentos sobre à convivência da criança e do adolescente junto à família e à comunidade e, 
nos casos excetuados na própria regra legal, fora dela.

Mas, mais do que prescreve a legislação, o direito a uma família é pedra basilar na forma-
ção e no desenvolvimento saudável do indivíduo. É a partir da família e da convivência saudá-
vel no lar que se formam as primeiras ligações com o mundo exterior, os laços de confiança 
e os aprendizados iniciais da convivência em sociedade. É na família e na comunidade que 
temos as primeiras chances de conhecer as relações de afeto, de carinho, e que aprendemos 
a viver em sociedade. Todavia, a família, como instituição social, também é produto do tempo 
histórico e das diferentes culturas, e por essa razão, a discussão sobre como assegurar esse 
direito a crianças e adolescentes, assegurando a devida equidade, deve ser sempre revisitada.

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária foi aprovado em 2006 no âmbito de dois Conselhos 
Nacionais, o dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e de Assistência Social 
(CNAS) e representou um importante passo na materialização desse direito no campo das 
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políticas públicas. Construído a partir de um amplo processo participativo, o Plano trouxe 
reflexões importantes sobre a diversidade de arranjos familiares e o necessário respeito a 
valorização de todos eles, e se fez com a presença ativa da Associação Brasileira Terra dos 
Homens (ABTH), que desde então tem sido uma parceira estratégica da Secretaria Nacional 
dos Direitos da Criança do Adolescentes para essa temática.

Num país de dimensões continentais e realidades regionais tão diversas como é o nosso, 
é de se esperar que a caminhada com vistas à proteção integral de nossas mais de 50 milhões 
de crianças e adolescentes seja desafiadora. Um desafio que se impõe em duas frentes, a 
primeira em garantir que todas as crianças possam ser educadas dentro de uma família, ao 
mesmo tempo que sejam oferecidas condições para que essa mesma família tenha a neces-
sária autonomia e empoderamento para garantir às suas crianças o sustento, as condições 
básicas de sobrevivência e laços de afeto e respeito que contribuam com a construção de sua 
personalidade, no presente e no futuro.

Mais de uma década após a aprovação desse importante Plano, muitos passos já foram 
dados para valorizar a esfera familiar como um espaço de segurança para as crianças, fa-
zendo ressoar a importância das relações sociais que se constituem a partir desse primeiro 
núcleo, seja ele consanguíneo ou não. E, nos casos em que a convivência com a família de 
origem se mostra prejudicial ao melhor interesse da criança – ainda que temporariamente – 
o Estado vem atuando, de maneira muito sintonizada com os aprendizados oferecidos pela 
sociedade civil, no sentido de oferecer condições para que o desenvolvimento saudável dessa 
criança continue sendo assegurado. A presente publicação procura reconstituir os passos 
dados nessa história, as intersecções entre a atuação na esfera governamental e não gover-
namental, demonstrando a importância estratégica dessa parceria para o avanço das con-
cepções sobre o tema e sua efetivação no campo das políticas públicas. Esperamos que o fio 
histórico oferecido nessas breves páginas possa auxiliar no enunciado dos próximos passos 
dessa caminhada.

Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ministério dos Direitos Humanos
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INTRODUÇÃO

Crescer em família e em uma comunidade é um direito de toda criança e todo adolescen-
te brasileiros, independente das condições econômicas e sociais em que vive. Embora 

ainda existam muitos desafios nesse tema, o Brasil é referência mundial na caminhada pela 
promoção do direito à convivência familiar e comunitária. O diferencial tem sido uma ampla 
mobilização social, com a participação de diferentes setores e pautada na construção e dis-
seminação de conhecimento.

Esse esforço teve início em 2003, para colocar em prática o que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e outras normativas já haviam estabelecido. Embora o ECA fosse de 1990, 
mais de dez anos depois ainda prevalecia a descrença na família, o foco na institucionalização 
e a realização do acolhimento em desacordo com a lei. Esse cenário é abordado no capítulo I.

Uma série de denúncias e a realização de pesquisas dispararam em 2004 a mobilização 
para a elaboração do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Ainda durante o processo de elabora-
ção do Plano, já se reconhecia o desafio de disseminar as novas diretrizes e, principalmente, 
de construir um entendimento compartilhado sobre o tema, como tratado no capítulo II.

A Associação Brasileira Terra dos Homens, em parceria com o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), propôs, no final de 2005, a criação do Grupo de Trabalho Nacional 
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Pró-Convivência Familiar e Comunitária (GT Nacional). Articulada até 2012, essa iniciativa mo-
bilizou o Brasil inteiro e deixou como um de seus principais legados o alinhamento teórico-
-conceitual sobre os temas centrais da política de promoção da convivência familiar e comu-
nitária para crianças e adolescentes afastados de suas famílias e em situação de acolhimento.

Mas era preciso dar continuidade à rede construída por meio do GT Nacional, fortalecer 
a incidência técnica e política e aprofundar, em âmbito local, a disseminação das temáticas 
da convivência familiar e comunitária junto às organizações da sociedade civil (OSC). Assim, a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) aprovaram o projeto apresentado pela 
Associação Brasileira Terra dos Homens em 2012, para a mobilização de organizações da 
sociedade civil atuantes na convivência familiar e comunitária. 

Esse processo foi iniciado em 2013 e segue em curso, como relatado no capítulo III, com 
o nome Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária (Movimento 
Nacional CFC). Dentre as contribuições já realizadas, está o conhecimento do cenário de 
implementação dos Planos Estaduais da Convivência Familiar e Comunitária, do cenário de 
atuação das organizações da sociedade civil (OSCs) participantes e, sobretudo, o aprofunda-
mento da discussão sobre as potencialidades do trabalho preventivo, de base comunitária, 
com foco no fortalecimento dos vínculos familiares.

Como abordado no capítulo IV, conhecer e disseminar boas práticas de trabalho preventi-
vo é um dos desafios que se coloca pela frente na promoção do direito à convivência familiar 
e comunitária. É preciso ir além de afirmar a importância desse trabalho, conhecendo em 
profundidade “como fazer” o trabalho preventivo. O enfrentamento da institucionalização só 
será efetivo se ancorado no trabalho com as famílias, antes da ocorrência da violação.

Para isso, dois investimentos precisam ocorrer ao mesmo tempo e de forma emergencial: 
manter os esforços de desinstitucionalização, com o trabalho individualizado, caso a caso; e 
investir no trabalho de base, preventivo, com a articulação das diferentes políticas públicas. 
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O horizonte que se coloca é, pela via preventiva, chegar a um cenário de institucionalização 
mínima, apenas para casos residuais, que poderão, então, ser tratados de forma alternativa.

A Associação Brasileira Terra dos Homens, assim como parte considerável das OSCs, tem 
registrado importantes êxitos no trabalho preventivo e de proteção. As organizações da so-
ciedade civil, pela sua natureza, podem e devem trabalhar de forma inovadora e experimen-
tal, inspirando subsídios para as políticas públicas e para a implementação de planos de ação 
que tenham como base a convivência familiar e comunitária em todos os municípios do Brasil. 
Essa é a aposta do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária (Movimento 
Nacional CFC).

2004

2005

2006
2007
2008

2009

Criação do grupo de trabalho GT 
Nacional Pró CFC projeto 
ABTH-UNICEF

Criação da Comissão Intersetorial 
CFC para construção do Plano 
Nacional CFC

Alinhamento Conceitual

Lançamento das orientações 
técnicas de serviços de 
acolhemento MDS com base nas 
discussões do GT Nacional

2010
2011

2012

Disseminação Orientações 
técnicas

Aprovação projeto "Fórum 
Nacional CFC para mobilização 
de OSC atuantes na temática 
CFC" - 2012/13/14 
ABTH-CONANDA

2013

2014

Alinhamento Conceitual

2015

Alinhamento Conceitual

Criação do movimento Nacional 
CFC Lidera por OSCS

2016

2017

Incidência Política

NOVA SECRETARIA EXECUTIVA

Aprovação do Regimento Interno 
e Plano de Ação
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
A URGÊNCIA DE ROMPER 

COM A CULTURA DA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO

Pobreza, abandono, ato infracional, negligência e tudo que parecesse desajuste era motivo 
para institucionalizar – de forma legal – crianças e adolescentes no Brasil até o final da 

década de 1980. Vigorava a perspectiva da “situação irregular”. Grandes instituições de acolhi-
mento recebiam indiscriminadamente crianças e adolescentes com direitos violados, autores 
de ato infracional ou filhos de famílias pobres.

Código de Menores
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor:
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, 
em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las;
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Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;
III - em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
V - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável;
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária;
VI - autor de infração penal.
Lei No 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Revogada)
Sobre a lei: o primeiro Código de Menores é de 1927. Pouco mais de 50 anos depois, foi instituído o novo Código 
de Menores, como resposta às graves violações vistas nas Fundações Estaduais para o Bem-Estar do Menor 
(FEBEM’s), embora a lei tenha mantido a mesma essência da lei anterior.

Muitos desses meninos e meninas chegavam a permanecer por toda a vida nas institui-
ções e nenhum trabalho era dedicado às famílias de origem. Havia uma grande descrença na 
capacidade das famílias pobres em cuidar de seus filhos.

“Quando eu fugi, queria ter liberdade, conhecer coisas, ser dono de mim. Não queria ficar a vida inteira baixando 
a cabeça. Queria ser livre, nem que tivesse que pedir comida no meio da rua, mesmo que fosse preciso roubar 
para comer” ... “Quando eu fui para a Febem de São Paulo era diferente de Itapetininga. No interior era só para 
menor carente. Na Febem de São Paulo misturava tudo – infrator, menor carente, menino que estava perdido na 
cidade”. (Entrevista de um adolescente que cresceu, desde o primeiro ano de vida, em unidades da Febem, 
para o Jornal do Brasil, edição 179, de 1987. Acessado em: Fundação Biblioteca Nacional – BNDigital).

A CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMO UM DIREITO

A importância de rever os paradigmas anteriores começou a ganhar força nos anos 1980, com 
o impulso de uma mobilização internacional. A Convenção Sobre os Direitos da Criança, do-
cumento aprovado no âmbito da Organização das Nações Unidade em 1989, e promulgado 
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no Brasil em 1990, marca o reconhecimento do direito da criança de ser criada em seu meio 
familiar e comunitário. A Convenção ainda atribui aos países signatários a obrigação de pro-
ver cuidados alternativos adequados quando o afastamento da família for necessário, garan-
tindo a escuta de todas as partes envolvidas, antes de tomar essa decisão.

“Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve cres-
cer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão”. (Preâmbulo da Convenção dos 
Direitos da Criança, ratificada no Brasil em 1990, pelo decreto no 99.710, grifo nosso)

No Brasil, um ano antes, em 1988, com a Constituição Federal, e depois em 1990, com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o direito à convivência familiar e comunitária 
também apareceu expressamente na lei brasileira. O ECA se constituiu um divisor de águas 
na construção de um novo entendimento sobre o lugar da família.

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (Art.227, Constituição Federal, 1988, grifo nosso).

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prio-
ridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 
(Art. 4º, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, grifo nosso).
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Além do reconhecimento do papel da família, o ECA diferencia as políticas e serviços a 
serem ofertadas à criança e ao adolescente com direitos violados daqueles voltados para o 
adolescente autor de ato infracional. Outra diferença fundamental é que o Estatuto trata dos 
direitos de toda e qualquer criança e não apenas daquelas em “situação irregular”, como no 
caso do Código de Menores.

De 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) também colocou em outro patamar 
a atenção às crianças e adolescentes vulneráveis e representou um outro importante marco 
na atenção ao papel das famílias. A assistência social passa a ser entendida como um direito 
do cidadão e dever do Estado.

GARANTINDO DIREITOS NA PRÁTICA

Entre o final de 2001 e início de 2002, uma Caravana da Comissão dos Direitos Humanos da 
Câmara Federal percorreu 36 abrigos em oito estados brasileiros e no Distrito Federal. Estava 
acompanhada de equipes do jornal Correio Braziliense, que publicou os relatos coletados em 
uma reportagem especial intitulada “Órfãos do Brasil”. Na época, a reportagem indicava 200 
mil crianças e adolescentes vivendo em orfanatos.

“São 171 meninos e meninas de todas as idades. A arquitetura não guarda semelhança com os desenhos de 
casinhas que as crianças costumam fazer na escola. O prédio parece um caixote. Tem três andares interligados 
por rampas. (...) Meninas separadas de meninos. Grandes separados de pequenos. Significa que Tomás ficará 
distante, não dormirá nem brincará com sua irmã e seu irmão (...) ‘Meu nome é ninguém’, repete o garoto, com 
o rosto enfiado na camiseta. (Correio Braziliense, 09 de janeiro de 2002, Suplemento Especial. Acessado em: 
Fundação Biblioteca Nacional – BNDigital) 

Os dados da caravana mobilizaram ações conjuntas do então Departamento da Criança 
e do Adolescente, vinculado ao Ministério de Justiça, da Secretaria de Estado de Assistência 
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Social, (ligada ao antigo Ministério da Previdência e Assistência Social) e do Fundo das Nações 
Unidas para Infância (UNICEF). Foi formado um Comitê Nacional para Reordenamento de 
Abrigos e planejada a realização de um levantamento nacional sobre essas instituições.

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) esteve à frente da pesquisa, que 
alcançou 589 abrigos da Rede de Serviço de Ação Continuada (Rede SAC), que recebiam sub-
sídios do Governo Federal. Àquela altura, constatou-se a dificuldade em realizar um Censo 
das instituições, já que não havia clareza e informações sobre as organizações que prestavam 
acolhimento a crianças e adolescentes, fato já em si problemático.

A pesquisa “O Direito à Convivência Familiar e Comunitária: os abrigos para crianças e ado-
lescentes no Brasil”, divulgada em 2004, mostrou que a maior parte das unidades estavam 
localizadas no Sudeste (49,1%). De modo geral, eram abrigos não-governamentais (68,3%), 
com significativa influência religiosa (67,2%), predominantemente católica. Esse cenário trazia 
importantes desafios para a organização dos serviços como políticas públicas, para que se 
superasse a lógica da caridade, alcançando a garantia de direitos estabelecidos em lei.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o atendimento em grupos pequenos, 
em ambientes semelhantes a uma casa. A pesquisa mostrou que 56,7% dos estabelecimen-
tos atendiam até 25 crianças e adolescentes e 25,5% atendiam entre 26 e 50 crianças. No 
período da pesquisa, 12,2% estavam com número de acolhidos maior do que a capacidade 
de atendimento.

Os abrigos pesquisados atendiam cerca de 20 mil crianças e adolescentes na época da 
pesquisa. A maioria meninos (58,5%), pretos e pardos (63%) e com idade entre sete e 15 anos 
(61,3%). Em torno de 55% estavam nos abrigos há um período que variava de sete meses a 
cinco anos e 32,9% estava nos abrigos há um período entre dois e cinco anos.

A grande maioria tinha família (86,7%), mas vivia separada delas. Desses, 58,2% manti-
nham vínculos familiares e apenas 5,8% estavam impedidos judicialmente de contato com as 
famílias. A pobreza era o motivo mais citado para a chegada ao abrigo,com 24,1%, seguido de 
abandono (18,8%), violência doméstica (11,6%), dependência química dos pais ou responsá-
veis (11,3%), dentre outros.
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TABELA 01
Brasil/grandes regiões: distribuição das crianças e dos adolescentes abrigados por situação 
de vínculo familiar

Situação Familiar Regiões brasileiras

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste BRASIL

Com família e com vínculo 58,9 64,3 55,2 52,4 68,7 58,2

Com família e sem vínculo 29,2 18,6 23,4 28,3 19,0 22,7

Impedimento judicial 0,5 2,6 7,4 7,8 4,2 5,8

Subtotal com família 88,5 85,5 86,1 88,5 91,9 86,7

Com família desaparecida 8,5 8,3 6,2 6,0 4,2 6,7

Sem família 2,5 4,3 5,0 4,9 3,4 4,6

Subtotal sem família 11,0 12,6 11,2 10,8 7,6 11,3

Sem informação 0,5 1,9 2,7 0,6 0,5 2,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC, página 60.

TABELA 02
Brasil/grandes regiões: crianças e adolescentes abrigados, segundo os principais motivos de 
abrigamento

Motivo de ingresso em abrigo REGIÕES BRASILEIRAS (%)

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
-Oeste Brasil

Carência de recursos materiais da família/responsável 
(pobreza)

22,7 34,3 22,4 11,3 23,3 24,1
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Abandono pelos pais ou responsáveis 20,5 21,0 16,5 21,6 19,9 18,8

Violência doméstica (maus-tratos físicos e/ou psicológicos 
praticados pelos pais ou responsáveis)

20,9 5,8 13,3 15,5 10,1 11,6

Pais ou responsáveis dependentes químicos/ alcoólicos 7,1 6,8 13,9 12,6 10,1 11,3

Vivência de rua 9,2 10,0 5,8 5,4 4,6 7,0

Órfão (morte dos pais ou responsáveis) 1,8 5,5 5,4 4,9 5,0 5,2

Pais ou responsáveis detidos (presidiários) 2,4 2,6 4,2 2,9 3,5 3,5

Abuso sexual praticado pelos pais ou responsáveis 3,5 1,6 2,8 7,4 3,9 3,3

Subtotal 88,1 87,5 84,4 81,6 80,6 84,8

Ausência dos pais ou responsáveis por doença 0,7 2,4 3,3 3,2 2,6 2,9

Pais ou responsáveis sem condições para cuidar de criança/ 
adolescente portador de deficiência mental

0,9 1,6 1,9 5,3 0,7 2,2

Pais ou responsáveis portadores de deficiência 1,1 2,5 1,7 2,7 2,0 2,1

Submetido a exploração no trabalho, tráfico e/ ou men-
dicância

0,0 1,6 2,1 1,6 1,0 1,8

Pais ou responsáveis sem condições para cuidar de criança/ 
adolescente portador de deficiência física

1,1 0,4 1,8 2,6 0,1 1,4

Pais ou responsáveis sem condições para cuidar de crian-
ça/ adolescente portador de HIV

0,2 1,0 1,7 0,6 2,6 1,3

Pais ou responsáveis sem condições para cuidar de crian-
ça/ adolescente dependente químico

2,9 0,9 1,2 1,2 1,1 1,2

Submetido à exploração sexual (prostituição) 4,4 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0

Pais ou responsáveis sem condições de cuidar de criança/ 
adolescente com câncer

0,2 0,0 0,5 0,0 8,2 0,7

Pais ou responsáveis sem condições para cuidar de adoles-
cente gestante

0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2

Sem informação 0,0 0,9 0,4 0,0 0,4 0,4

Subtotal 11,9 12,5 15,6 18,4 19,4 15,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fonte: IPEA/DISOC (2003). Levantamento Nacional dos Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC, pág. 56.
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SAIBA MAIS

• A pesquisa do IPEA de 2003 pode ser acessada em: http://www.ipea.gov.br/portal/
index.php?option=com_content&view=article&id=5481&catid=300

PANORAMA ATÉ INÍCIO DOS ANOS 2000

Exercitando fazer uma descrição dos desafios para romper com um velho paradigma e iniciar 
um novo, poderíamos fazer o seguinte resumo:

• Um novo marco legal, que colocava a convivência familiar como um direito de toda 
criança e todo adolescente;

• Novas e velhas instituições, novas e velhas práticas convivendo, sem um conhecimen-
to satisfatório sobre a realidade de todas as unidades de acolhimento no Brasil;

• Grande parte do acolhimento era prestado por organizações não-governamentais, 
com vinculação religiosa, sem relação direta com uma política governamental;

• Eram recorrentes as denúncias de instituições funcionando com grandes grupos de 
crianças e adolescentes e em desacordo com outras determinações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente;

• A pobreza era o principal motivo de acolhimento, também em desacordo com o ECA;
• Pouco esforço era dedicado às famílias de origem para a promoção da reintegração 

familiar.

Ultrapassar esses desafios e rever os valores e crenças tem sido o pano de fundo desse 
novo caminho que o Brasil vem percorrendo, inclusive se destacando como referência mun-
dial. Diante do panorama que se tinha até o início dos anos 2000, e da urgência da situação 
de milhares de meninos e meninas que permaneciam há anos em instituições de acolhimen-
to, sem vínculos familiares e comunitários, o primeiro esforço, como se verá a seguir, teve por 
foco o reordenamento da política e dos serviços de acolhimento.
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A mobilização pró-convivência 
familiar e comunitária

Em 2004, teve início a mobilização que daria origem ao Plano de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. O 

Plano foi construído conjuntamente por representantes de todos os poderes e esferas de go-
verno, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais, no âmbito da Comissão 
Intersetorial para Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, criada pelo decreto presidencial de 19 de outubro de 
2004*, contando ainda com contribuições advindas de Consulta Pública, realizada sobre a 
versão preliminar, no período de 01 de junho a 31 de julho de 2006. 

O Plano representou um marco nas políticas públicas no Brasil ao propor caminhos para 
o rompimento com a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer 

* A Comissão Intersetorial para Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 
e Comunitária foi composta por representantes do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; do Ministério da Educação; do Ministério da 
Saúde; do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CONADE; do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA; do Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS; e da Associação Nacional dos Defensores Públicos da União. O colegiado era coordenado de 
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o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários, 
com foco na:

• Prevenção ao rompimento dos vínculos familiares;

• Qualificação do atendimento dos serviços de acolhimento;

• Investimento para o retorno ao convívio com a família de origem;

• Encaminhamentos para a família substituta, mediante procedimentos legais que ga-
rantam a defesa do superior interesse da criança e do adolescente, somente se forem 
esgotadas todas as possibilidades de manutenção na família e na comunidade de 
origem.

Ao final desse processo, foi aprovado nos Conselhos Nacionais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda) e de Assistência Social (CNAS), com quatro eixos de referência: 

1) Análise de situação e sistemas de informação;

2) Atendimento;

3) Marcos regulatórios e normativos;

4) Mobilização, articulação e participação.

forma conjunta pela Secretaria Nacional de Assistência Social, vinculada ao MDS, e pela então Subsecretaria de Promoção 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada à então SEDH/PR. Contava ainda com vários representantes da 
Sociedade Civil Organizada, membros dos colegiados ligados ao Sistema Único da Assistência Social, do UNICEF, da 
Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e da Juventude – ABMP; do Fórum Colegiado Nacional dos 
Conselheiros Tutelares, entre outros organismos. Esse esforço de articulação de várias instituições com atuação afeta 
ema permitiu garantir a representatividade na construção do Plano, primando pela integração dos órgãos e das ações 
no processo de elaboração do plano nacional de promoção, defesa e garantia do direito de crianças e adolescentes à 
convivência familiar e comunitária.
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GRUPO DE TRABALHO NACIONAL

Durante o processo de elaboração do Plano já se reconhecia a importância de disseminar as 
novas diretrizes, especialmente a partir da mobilização das organizações da sociedade civil 
que atuavam na área da convivência familiar e comunitária. Para contribuir com esse desa-
fio, a Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH), em parceria com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), propôs, no final de 2005, a criação do Grupo de Trabalho 
Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária.

O Grupo de Trabalho foi criado para somar esforços ao processo de construção e dis-
seminação do Plano Nacional, que tinha à frente a Comissão Intersetorial, com o diferencial 
de colocar o foco nas organizações da sociedade civil e nos governos estaduais e munici-
pais, ou seja, nos atores que atuavam nas pontas. O então Ministério do Desenvolvimento 
Social e a então Secretaria Especial de Direitos Humanos contribuíram para as atividades 
do GT Nacional por meio da participação de suas equipes técnicas nas oficinas e seminários 
realizados.

A proposta do GT Nacional era explorar alternativas de cuidados com qualidade para 
crianças afastadas de suas famílias ou em vias de serem afastadas, promovendo um alinha-
mento conceitual que nascesse da experiência de quem atuava diretamente com as crianças 
e os adolescentes.

Em 2009, o GT Nacional já contava com representantes de todos os estados, tanto da 
sociedade civil quanto dos governos estaduais. Ao longo da sua existência, o GT contou com 
a participação de 48 organizações da sociedade civil de todos os estados brasileiros e do 
Distrito Federal e de representantes do governo.

O trabalho se organizava em torno dos seguintes objetivos específicos:
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• Construção de parâmetros mínimos sobre as modalidades de atendimento previstas 
no Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC): acompanhamento 
sócio familiar, acolhimento institucional e familiar;

• Fortalecimento dos movimentos locais (municipais e estaduais) pró-convivência fami-
liar e comunitária;

• Fomento à implementação de políticas públicas de direito à convivência familiar e 
comunitária.

ALINHAMENTO CONCEITUAL

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) estava estruturado, como indicado, em quatro 
eixos: análise de situação e sistemas de informação; atendimento; marcos regulatórios e nor-
mativos; e mobilização, articulação e participação. O GT Nacional centrou esforços em dois 
desses eixos: o atendimento e a mobilização, articulação e participação.

No eixo atendimento, o maior objetivo do GT Nacional foi construir um alinhamento con-
ceitual por meio de sugestões de parâmetros mínimos para o trabalho com as famílias de 
origem, o desenvolvimento de programas de famílias acolhedoras temporárias e o aprimora-
mento do acolhimento em instituições, norteado pelo melhor interesse da criança.

No eixo mobilização, o foco era contribuir para tornar cada vez mais conhecido o PNCFC 
e suas proposições, em especial, os cuidados alternativos propostos à institucionalização, 
como por exemplo, os programas de acolhimento familiar, até então encontrados em inicia-
tivas isoladas no País.

A necessidade de alinhar conceitualmente as modalidades de atendimento previstas no 
Plano se deveu ao fato, já conhecido na época da sua elaboração, de que as mesmas care-
ciam de parâmetros que norteassem o atendimento. Ou seja, pela existência de práticas com 
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o mesmo nome, sendo executadas de maneiras diferentes Brasil afora ou desrespeitando 
premissas do ECA.

O GT Nacional realizou uma série de encontros em todo o Brasil entre os anos de 2005 e 
2012*, que permitiram o aprofundamento técnico-teórico sobre as diferentes modalidades 
de atendimento previstas no PNCFC. Cerca de 6.400 pessoas participaram desses encontros, 
dentre representantes governamentais, não-governamentais, de universidades, do judiciário, 
de órgãos de classe, de conselhos de direitos, conselhos tutelares, e outros. 

Um importante norteador das ações do GT Nacional foi o documento elaborado pelo Conselho de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2009, traduzido como: Diretrizes de 
Cuidados Alternativos à Criança. Para conhecer, acesse: www.movimentonacionalopfc.org.br  ou  
www.terradoshomens.org.br

Princípios consensuados a partir do alinhamento conceitual realizado pelo GT Nacional:

• Crença nas competências da família.

É fundamental compreender a família com um sistema amplo que vivencia ciclos de ten-
são, conflito e controle, para assim buscar com as famílias (todos seus membros, incluído a 
família extensa) as suas competências e capacidades de superação. Ou seja, não mais con-
sidera-se um modelo único de família, ou de uma intervenção com técnicas que procuram 
adequar as famílias aos “ideais” do profissional e, com isso, muitas vezes culpabilizá-las por 
seus atos. A crença na competência é acreditar na capacidade de auto-organização fami-
liar, e na sua capacidade de compreender os problemas e soluções com base em relações 

* O GT Nacional ganhou reconhecimento como uma rede com grande conhecimento do tema e em 2012, durante a IX 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda solicitou que o GT Nacional enviasse um 
de seus membros como representante da Rede Nacional especializada na promoção do direito à convivência familiar e 
comunitária.
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saudáveis para todos os seus membros e com sua comunidade garantindo a proteção e o 
desenvolvimento.

• Ampliação do foco criança/adolescente para grupo familiar.

Essa nova concepção muda a maneira de realizar intervenções do Estado, que atuava 
prioritariamente afastando a criança e o adolescente de sua família. Hoje, o entendimento de 
que não é possível combater os problemas relativos à infância e à juventude sem trabalhar 
o seu meio familiar e comunitário é amplamente difundido pelas mais diversas áreas que 
atuam com esse público. É importante compreender a necessidade dos profissionais da área 
social romperem com o hábito de, meramente, incluir as crianças nos serviços para, a partir 
daí, se inteirarem sobre suas histórias de vida. Ou seja, ao invés de acompanhar a criança 
isolada no serviço, faz-se necessário que o profissional considere a criança ou o adolescente 
como vinculados a sua família e a uma comunidade.

• Respeito à diversidade.

O trabalho junto às famílias deve se pautar no respeito à diversidade de organizações 
familiares e seus contextos comunitários, culturais, étnicos e na equidade entre os gêneros. 
Respeitar a diversidade significa incentivar o abandono de preconceitos arraigados em nossa 
sociedade, sem desconsiderar, contudo, a identidade cultural presente. Além disso, torna-se 
fundamental proporcionar junto às famílias a reflexão sobre suas bases culturais, seus direi-
tos, incentivando sua participação social.

• Forma horizontal de atendimento e entendimento do caso.

Várias são as atitudes do profissional que podem imprimir caráter de horizontalidade no 
atendimento prestado, tais como: incentivar e incluir as famílias em espaços formativos e 
informativos, sempre realizando paralelamente um trabalho reflexivo, para que o grupo fa-
miliar possa apropriar-se dessa dimensão ampliada; facilitar e fortalecer formas de convívio, 
de negociação política e de resolução de conflitos, de forma democrática, coletiva e solidária; 
propiciar um atendimento em rede, de modo que as informações possam ser processadas 
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de forma reflexiva e não instrutiva, para que a família sinta-se fortalecida e assuma as tarefas 
de cuidado e proteção de seus membros.

• Atendimento personalizado (cada caso é único).

Na perspectiva de um acompanhamento sócio-familiar, faz-se necessário compreender a 
dinâmica das famílias em suas particularidades, considerando o que existe de singular e de 
plural em cada sujeito, levando em conta o papel de cada membro na construção da dinâmica 
familiar. Cada família funciona de um jeito particular, a partir do seu ciclo de vida, estrutura de 
funcionamento, identidade cultural, para citar alguns entre muitos fatores, o que nos indica 
serem ineficientes os modelos padronizados de atendimento, sublinhando a importância do 
atendimento individualizado.

 
O GT Nacional aprofundou e sistematizou estudos técnico-teóricos nos seguintes 
temas:

• Acompanhamento à família de origem;

• Famílias acolhedoras;

• Acolhimento institucional (casas de passagem, abrigo institucional para pequenos gru-
pos, casa lar);

• Apoio socioeducativo em meio aberto para crianças e adolescentes com trajetória de 
rua;

• República de jovens.

 
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) acompanhou, por meio de sua equipe técnica, 
os encontros promovidos pelo GT Nacional. À mesma época, o MDS trabalhava na tipificação 
dos serviços socioassistenciais, que incorporou muito do que vinha sendo construído nos 
encontros promovidos pelo GT.
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A síntese do alinhamento conceitual realizado pelo GT foi publicada em 2007 no livro 
“Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar Comunitária - Fazendo Valer um 
Direito”,e subsidiou a normativa “Orientações técnicas para serviços de acolhimento”, que 
veio a ser lançada pelo MDS em 2009, e que se tornou referência para a implementação de 
políticas públicas em todo o País relacionadas aos serviços de acolhimento.

SAIBA MAIS:

• Para conhecer a história do Grupo de Trabalho Nacional, acesse:  
www.terradoshomens.org.br  e conheça as seguintes  publicações: “Fazendo valer o 
direito”, ”Semeando sementes”, “Redes e afetos”.  

• Para conhecer as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes (MDS-2009), acesse: http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_
tecnicas_final.pdf

PANORAMA ATÉ 2012

Assimilados os desafios encontrados até o ano de 2000 e buscando superá-los, poderíamos 
apontar os seguintes avanços:

• Clareza conceitual sobre as características de cada modalidade de acolhimento, assim 
como normas e diretrizes detalhadas sobre as condições de atendimento, resultado 
dos esforços da Comissão Intersetorial, do GT Nacional e do trabalho de tipificação dos 
serviços realizados no âmbito do SUAS;

• O Brasil atinge a condição de ser um dos países mais avançados na implementa-
ção do “Guidelines for the Alternative Care of Children”, diretrizes da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre uso e condições apropriadas para Cuidados Alternativos 
a Crianças, de 2009;
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• Lideranças fortalecidas no tema tanto nas organizações da sociedade civil quanto nas 
gestões públicas;

• Progressiva diminuição do acolhimento institucional, como mostra a comparação dos 
dados disponíveis sobre os anos de 2010 e 2013 (ver página 45).

Porém, em função da própria Complexidade do tema, ainda teríamos desafios a 
enfrentar:

• Baixo conhecimento sobre o cenário de elaboração e implementação dos Planos 
Municipais da Convivência Familiar e Comunitária.

• Reconhecimento da necessidade de ampliar o trabalho de prevenção com as famílias, 
articulando as políticas de diferentes áreas, como assistência social, educação, saúde, 
cultura, esporte e lazer;

• Reconhecimento da necessidade de legitimar e instituir a participação da sociedade ci-
vil que vinha atuando de forma proativa no tema da convivência familiar e comunitária;

• Necessidade de constante aprimoramento e disseminação da incidência técnica e po-
lítica, trazendo novas organizações sociais para esse trabalho;

• Do ponto de vista das modalidades de atendimento previstos no Plano Nacional, ain-
da era frágil, nesse período, o conhecimento e a implementação dos programas de 
acolhimento familiar. Além disso, permanecia como desafio o atendimento individua-
lizado, que demanda considerável investimento de recursos. 

Todos os desafios aprofundavam a necessidade de seguir o trabalho pela redução do 
afastamento das crianças de suas famílias de origem, para que os investimentos pudessem 
ser feitos em modalidades alternativas e com qualidade.
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O fortalecimento da  
participação da sociedade civil

Em âmbito nacional, a agenda da convivência familiar e comunitária estava, no contexto de 
2012, respaldada em conceitos, normas, orientações, políticas e serviços com um desenho 

consolidado. Mas era preciso dar continuidade à rede construída por meio do GT Nacional, 
fortalecer a incidência técnica e política das organizações da sociedade civil atuantes na CFC 
para aprofundar, em âmbito local, a disseminação das temáticas e mobilizar a implementação 
de planos municipais.

Mesmo com as grandes conquistas, como as orientações técnicas, a qualificação dos ser-
viços de acolhimento institucional e a ampliação dos serviços de acolhimento familiar em 
todo Brasil, era necessário avançar mais. Apesar da incorporação de todos esses conceitos 
no campo das políticas públicas, sobretudo no âmbito do Sistema Único da Assistência Social 
- SUAS, a manutenção dos serviços num país de dimensões continentais e com uma diversi-
dade territorial ampla é um desafio permanente. Aliado a isso, a alternância de poder, que é 
própria do sistema democrático, pode implicar no risco de descontinuidade, ainda que tran-
sitória, das políticas públicas setoriais e da implementação de planos como esse.

É responsabilidade dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, compostos paritariamente pelo governo e pela sociedade civil, elaborar seus 
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planos da convivência familiar e comunitária e executá-los. O prazo para essa construção fina-
lizou em 2015. Em 2014, apenas 26% dos estados brasileiros haviam oficializado seus planos. 
E não há um panorama sobre a implementação nos municípios.

Fortalecer as OSC’s foi a estratégia encontrada para fortalecer uma participação mais ati-
va junto a essa temática no cenário nacional e contribuir para o exercício efetivo do controle 
social sobre as políticas públicas e o próprio Estado.

As OSC's têm uma possibilidade de inovação técnica, de formulação, de proposição e de 
controle das políticas públicas extremante importante no cenário nacional, regional e local. 
Além disso, são atores imprescindíveis e obrigatórios nos espaços políticos democráticos de 
participação social, como conselhos e Fóruns dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sem 
o fortalecimento da sociedade civil, os Planos e políticas locais não têm como avançar.

Reconhecendo a necessidade de instituir oficialmente uma rede dedicada a essas de-
mandas, a então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e o 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) aprovaram o projeto 
apresentado pela Associação Brasileira Terra dos Homens em novembro de 2012, para a 
mobilização de organizações da sociedade civil atuantes na temática da convivência familiar 
e comunitária. 

A criação de um Movimento apenas de OSC’s considerou que:

• As OSC’s funcionam como laboratório de boas práticas a serem replicadas pelo 
governo.

• As OSC’s, ao exercerem a função de controle social, na esfera dos conselhos de direi-
tos da criança e do adolescente, possuem condições favoráveis para provocar a im-
plementação das leis e dos planos existentes sobre o tema, tornando-se peça chave 
para a manutenção da temática da Convivência Familiar e Comunitária na sua pauta.
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A proposta inicial do projeto tratava da criação do “Fórum Nacional da Convivência Familiar 
e Comunitária”, mas o nome foi posteriormente modificado a partir de um consenso das pró-
prias organizações mobilizadas para: 

Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária (Movimento Nacional CFC)*. O 

Movimento nasceu, assim, com a missão de fortalecer as incidências técnica e política das organiza-
ções da sociedade civil brasileiras, no campo de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

*  Durante o Seminário de Articulação Nacional Pró CFC, realizado em Brasília, em agosto de 2013, surge a proposta de 
alterar o termo inicial “Fórum”, previsto no projeto, pois percebeu-se a necessidade de evitar sobreposições em relação 
aos Fóruns dos Direitos da Criança e do Adolescente já existentes. Uma primeira alternativa foi caracterizar o grupo como 
“Entreredes”, devido à participação de várias redes temáticas, como: Rede Nacional Primeira Infância, Crianças em situação 
de Rua, Adoção, Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o desenrolar 
do projeto, a proposta de denominação “Entreredes” foi substituída por “Movimento” já que cada rede presente percebia 
de forma distinta sua inclusão. Em um processo democrático, o termo mais adequado e acolhido pelos participantes foi 
“Movimento”. Considerando a compreensão de “Movimento” como ação coletiva de setores da sociedade ou OSCs para 
defesa e promoção, no âmbito das relações de classes, de objetivos ou interesses comuns – tanto de transformações 
como de fortalecimento de uma temática.

PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO MOVIMENTO

A criação do Movimento Nacional CFC ocorreu em dois ciclos. No primeiro, entre 2013 e 2014, 
os esforços foram voltados para a identificação das organizações, mobilização de parceiros, ali-
nhamento sobre os objetivos e a forma de funcionar do Movimento. Nesse período, foi possível:

• Identificar e mobilizar organizações da sociedade civil atuantes na área da convivência 
familiar e comunitária. Os seminários regionais contaram com uma média de 230 par-
ticipantes em cada um deles, totalizando 1.150 profissionais envolvidos e em torno de 
100 organizações da sociedade civil;
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• Construir coletivamente o horizonte e a metodologia de trabalho do Movimento 
Nacional;

• Construir coletivamente estratégias para incidir na elaboração do Plano Decenal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 2011 – 2020 garantindo nele ações de CFC;

• Conhecer melhor a realidade de implementação dos Planos da Convivência Familiar e 
Comunitária nos municípios, com a identificação de gargalos e a construção de estra-
tégias para ampliar a implementação de planos locais. O Movimento esbarrou na falta 
de informações sobre a realidade dos municípios por parte dos Conselhos Estaduais;

• Fortalecer o trabalho preventivo com as famílias a partir da reflexão técnica e do com-
partilhamento de experiências.

Os Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente participaram de forma 
significativa dos encontros, abordando o panorama dos Planos Estaduais e Municipais da 
Convivência Familiar e Comunitária. Nesses encontros, também foi possível disseminar as 
ações das diversas redes de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adoles-
centes, como a Rede Nacional da Primeira Infância* e o Comitê Nacional de Enfrentamento à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**.

O Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária foi constituído formalmen-
te no dia 05 de novembro de 2014, em Brasília, abrangendo Organizações da Sociedade Civil 
atuantes no marco das ações previstas no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Integram a rede 
entidades responsáveis pelo atendimento direto, pela defesa dos direitos, que atuam na 

* A Rede Nacional Primeira Infância é uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, do setor 
privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam, direta ou indiretamente, pela promoção e garantia 
dos direitos da Primeira Infância.

** O Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é uma instância nacional repre-
sentativa da sociedade, dos poderes públicos e das cooperações internacionais, para monitoramento da implementação 
do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil.
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capacitação dos profissionais com atuação na área e/ou na incidência política, em articulação 
com os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

O segundo ciclo do processo de constituição do Movimento ocorreu entre 2015 e 2017, 
no âmbito do segundo convênio sobre a iniciativa realizada entre a Associação Brasileira Terra 
dos Homens (ABTH), a então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), com 
foco no fortalecimento do trabalho em rede das organizações da sociedade civil atuantes da 
temática da convivência familiar e comunitária.

Esse período foi dedicado a impulsionar a atuação das OSC’s na elaboração dos Planos 
Estaduais da CFC e dos Planos Estaduais Decenais dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes. As reflexões e os alinhamentos construídos apontaram para a necessidade de 
investimento em duas frentes estratégicas:

• Incidência técnica – promover o aprimoramento, sistematização e disseminação, 
em todo território nacional, de boas práticas de atendimento direto com foco na 
Convivência Familiar e Comunitária, nos seguintes eixos: trabalho comunitário; traba-
lho com famílias em situação de violência; reintegração familiar; família acolhedora; 
acolhimento institucional e adoção. O Movimento Nacional CFC incide pelo aprimo-
ramento técnico dos serviços e pelo fortalecimento do trabalho das OSC’s em todo o 
território nacional.

• Incidência política – o movimento busca reforçar o papel das OSC’s nos Fóruns DCA’s 
e nos Conselhos de Direitos DCA’s com foco na implementação dos Planos CFC, em 
consonância com o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 
Tem como premissa disseminar projetos inovadores que, comprovadamente, de-
monstrem condições de se tornarem políticas públicas a serem assumidas pelos go-
vernos executivos. 
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Esse período também foi dedicado a consolidar a governança do Movimento Nacional pró 
CFC e estabelecer princípios que viabilizem a perenidade e lisura de uma gestão participativa, 
com base em princípios éticos, de transparência e compromisso. Uma governança de distri-
buição de poder, um espaço democrático, de decisões acordadas, organizado, respeitável e 
seguro às partes interessadas. Durante este período foram aprovados os seguintes docu-
mentos estratégicos: 

• Carta de Princípios;

• Regimento Interno;

• Plano de Ação do Movimento para o período 2016 e 2017;

• Documento sobre as características do Grupo Gestor;

• Documento sobre as características do Ponto Focal.

PRIORIDADE: TRABALHO PREVENTIVO DE BASE COMUNITÁRIA

O Movimento Nacional tem se dedicado a amadurecer conceitos e metodologias relaciona-
dos à prevenção do afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar motivado 
pela violência. E compreende que esse é o grande desafio do alinhamento técnico-teórico 
neste momento.

Dois encontros tiveram destaque nesse período e permitiram iniciar a sistematização de 
achados nesse tema: a participação do Movimento no II Ciclo de Debates Latino Americano 
de Trabalho Social com Famílias, realizado em maio de 2017, e a realização do seminário téc-
nico “A prevenção e a proteção no trabalho social com família”, em agosto de 2017.

Dentre os achados dos diálogos já realizados, destaca-se o reconhecimento das seguintes 
estratégias como exitosas no trabalho de prevenção à violência:
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• Arte e cultura como aliados.

As atividades de arte, cultura, esporte e lazer são mencionadas como mecanismos exitosos 
na prevenção das situações de violência e na promoção de atitudes colaborativas e participa-
tivas. As experiências mostram que a educação pode ser um importante aliado na promoção 
dessas práticas. Serviços e organizações da sociedade civil, com a educação, podem desenvol-
ver a reflexão sobre direitos humanos por meio da arte, da cultura e do esporte de forma trans-
versal, especialmente como forma de lidar com a defasagem escolar, criando oportunidades 
para que as crianças se aproximem das atividades educacionais. Além disso, expressões artís-
ticas populares entre os jovens, como grafite, hip hop, passinho, entre outros, têm se revelado 
ferramentas essenciais para a promoção do protagonismo e desenvolvimento de uma cultura 
de solidariedade comunitária e de rompimento com a violência.

• Participação de crianças e adolescentes no ciclo das políticas públicas.

As organizações da sociedade civil têm registrado metodologias exitosas de trabalho fo-
cado na participação consistente de crianças e adolescentes em espaços formais e informais, 
o que pode ser um caminho importante para contar com os próprios meninos e meninas 
no debate sobre a prevenção da violência. Há um reconhecimento da fragilidade das organi-
zações e serviços que atuam na convivência familiar e comunitária de promover o protago-
nismo infanto-juvenil, chamando atenção para a necessidade de se criar novos e múltiplos 
espaços de formação para educadores e operadores sociais.

Dentre as ações possíveis, destaca-se:

• Ter uma metodologia participativa com crianças e adolescentes que utiliza a comuni-
cação como ferramenta de expressão, como caminho para promover reflexões sobre 
direitos humanos e impulsionar a participação política e social da juventude;
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• Realizar diagnóstico comunitário/rural com objetivo de compreender a cultura e as  
formas de expressão sociais, para subsidiar projetos que privilegiam o protagonismo 
de crianças e adolescentes;

• Ter espaços para “atender” e receber crianças e adolescentes e pessoas da comunida-
de, com ações promotoras de protagonismo;

• Mobilizar ferramentas como as artes visuais, radiofônicas e cênicas para realizar o res-
gate sócio histórico da região, favorecendo a inclusão e provocando impacto cultural 
no cotidiano da comunidade.

• Preparação para a autonomia e geração de renda.

A baixa independência financeira das famílias, especialmente das mulheres, que dedicam 
maior parte do seu tempo aos cuidados com os filhos, é um fator que aparece relacionado à 
violência doméstica. A baixa autonomia muitas vezes impede o rompimento do ciclo de vio-
lência. Iniciativas de fomento à geração de renda têm demonstrado potencial de impacto nos 
vínculos familiares. O empoderamento que resulta da inclusão produtiva da mulher acaba 
por abrir espaço para a discussão das relações familiares de forma mais ampla. Além disso, o 
aumento da renda por parte dos adultos responsáveis diminui a pressão pela inserção pre-
coce das crianças e adolescentes no mercado de trabalho.  

• Investimento na construção de vínculos e de relações de proteção.

Os trabalhos de fortalecimento de vínculos exitosos têm por base a promoção da arti-
culação entre serviços, organizações, famílias e comunidades, sempre pautados no afeto, 
proteção, empatia, generosidade, inclusão e no fortalecimento das competências de todos os 
envolvidos. Um dos caminhos colocados para esse fortalecimento é o trabalho com grupos 
de pais nas escolas e unidades de saúde, proporcionando espaço de troca de experiências e 
auxílio na busca de soluções, a partir da mediação de conflitos.
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Uma metodologia reconhecida nesse sentido é a Metodologia de Atendimento Sistêmico 
(MAS), que propõe a quebra de hierarquia no atendimento quando organiza em forma hori-
zontal, encontros em rede (com conexões), dos serviços, das OSC, das famílias e da comuni-
dade implicados na situação problema vivenciados no momento, seja por motivo reintegra-
ção familiar de crianças acolhidas por superação a violência domestica ou para a prevenção 
a violência em base comunitária. A MAS, organiza-se por meio de encontros conversacionais, 
com base em perguntas sobre que mudanças precisariam ocorrer para chegar a soluções 
para as situações apresentadas. Depois da reflexão, busca-se transformar as ideias em ações. 
O envolvimento dos participantes e os desdobramentos surgem já a partir do primeiro en-
contro e finaliza quando a situação problema não existe mais para os membros.

SAIBA MAIS

Para conhecer mais sobre o processo de constituição do Movimento Nacional, acesse 
www.movimentonacionalpcfc.org.br.





41

Caminhos na garantia do direito  
à convivência familiar e comunitária

O processo de constituição do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária 
também gerou conhecimento sobre os desafios que se colocam pela frente para a garan-

tia desse direito, em especial em relação à mobilização das organizações da sociedade civil e 
à elaboração dos Planos da Convivência Familiar e Comunitária. Os diálogos também permi-
tiram levantar alguns dos desafios relacionados à oferta das políticas públicas nas diferentes 
regiões do país.

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

O Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária foi aprovado em 2006 e encerrou 
seu ciclo 10 anos depois, em 2016. Planejar os próximos anos é um desafio que se coloca 
para governo e sociedade civil, incorporando as novas agendas, em especial a necessidade de 
aprofundar o trabalho de prevenção ao rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

No âmbito dos estados, já houve importantes avanços, inclusive como resultado do traba-
lho do Movimento Nacional. Em 2014, sete estados contavam com Planos (26%). Em 2017, 10 
es¬tão com seus Planos elaborados (37%). O levantamento demostra que o Plano CFC está 
sendo incorporado no Plano Decenal dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes (Plano 
Decenal), o que representa, ainda assim, um grande desafio pela frente.

A seguir, o panorama em cada estado, por plano CFC e Plano Decenal:
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ESTADOS COM PLANOS

NORTE*

ESTADOS Planos CFC Plano Decenal

AM X

AP X X

PA X

TO X

TOTAL 03 (42%)

7 Estados

* As informações dos estados de Amapá, Amazonas e Pará, aparecem contradições quanto as informações apresentadas 
pelo conselho nas gestões passadas e na atual. Em AM foi informado que existe o Plano CFC, mas o governo não colocou 
para a execução, o mesmo é o caso do AP e PA. No PA o que seria Plano CFC vai ser  incluir no Plano Decenal ainda em 
elaboração. Logo por mais que este quadro apresenta 03 planos CFC na região, notasse que sua execução não se efeti-
vou. Optamos neste levantamento informar da existência destes documentos para demonstrar que existiu empenho da 
sociedade civil na elaboração e de sua existência.

NORDESTE

ESTADOS Planos CFC Plano Decenal
CE X X

MA X X

PB X

SE X

TOTAL 04 (44%) 02 (22%)

9 Estados
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CENTRO-OESTE

ESTADOS Planos CFC Plano Decenal

DF X X

MS X X

TOTAL 02 (50%) 02 (50%)

4 Estados

SUL

ESTADOS Plano Decenal
PR X

TOTAL 01(30%)

3 Estados

SUDESTE

ESTADOS Plano Decenal
MG X

TOTAL 02 (25%)

4 Estados

Região que não tem Planos CFC e Decenal por Estado

NORTE RO RR AC

NORDESTE AL BA PI PE RN

CENTRO-OESTE GO MT

SUDESTE ES RJ SP

SUL SC RS
14 Estados
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As reflexões realizadas pelo Movimento Nacional permitiram identificar alguns dos gargalos 
para a elaboração dos planos:

• Excesso de planos a serem elaborados e sem diálogo entre eles, como os planos da 
primeira infância, de enfrentamento da exploração e do abuso sexual, do cumprimen-
to de medidas socioeducativas, dentre outros. Observa-se, ainda, a difícil incorpora-
ção dos planos temáticos no Plano Decenal;

• Falta de investimento em infraestrutura e capacidade técnica para elaboração dos 
Planos. Uma das situações que ilustram essa situação é a baixa capacidade técnica 
das comissões responsáveis pela elaboração dos Planos para a realização de diagnós-
tico situacional. Nem sempre é possível contar com os recursos do Fundo da Infância, 
que poderiam impulsionar a elaboração dos planos;

• Em relação ao funcionamento dos conselhos, alguns aspectos também são complica-
dores para a elaboração dos Planos e, inclusive, para o monitoramento da implemen-
tação nos casos em que eles chegam a ser elaborados:

o Fragilidade estrutural e desarticulação entre conselheiros.

o Comunicação limitada/falha entre Conselhos Estaduais e Municípios.

o Constantes mudanças nas representações governamentais - entraves de exe-
cução da política nos conselhos e pouco poder de decisão da representação.

o Sobrecarga das OSCs para atuação nos conselhos – acúmulo de representação.

o Intervenção nos conselhos por parte de agentes governamentais e do sistema 
de justiça. 

o Falta de priorização da temática nos conselhos.

o Dificuldade de articulação com o restante do SGD.
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IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Também há desafios no âmbito da implementação dos Planos da Convivência Familiar e 
Comunitária em todas as esferas de governo. Como destacado ao longo desta publicação,o 
trabalho preventivo junto às famílias, de base comunitária, precisa ser melhor compreendido 
e disseminado, tendo como horizonte que o afastamento das crianças e dos adolescentes de 
suas famílias deve ocorrer apenas em casos excepcionais. E que, nessas poucas situações, os 
casos devem ser tratados um a um, com a articulação de toda a rede de garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes.

Observa-se, nos últimos anos, o crescimento da criação de instituições de acolhimento 
institucional, como mostra o Censo SUAS 2014. Com o Plano Nacional da CFC e o consequen-
te reordenamento das unidades de acolhimento, grandes instituições foram fechadas, dando 
origem a instituições menores e a novas alternativas de serviços. O número de crianças em 
acolhimento também tem diminuído, mas ainda permanece elevado, como se observa abaixo:

QUADRO COMPARATIVO

CNJ 2010 Levantamento 
MDS 2013 CENSO SUAS 2016

Nº total de crianças/adolescentes em acolhimento

Norte 1.918 1.051

Nordeste 5.532 3.710

Centro-oeste 3.965 2.114

Sudeste 23.108 21.730

Sul 10.062 8.324

TOTAL 44.585 36.929 32.852
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O acolhimento familiar tem se ampliado e é uma alternativa reconhecida para os casos 
em que o afastamento é realmente necessário. De acordo com o censo do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas) de 2016, esse serviço de acolhimento está presente em 522 mu-
nicípios brasileiros e, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), há 2.341 mil 
famílias cadastradas*.

A modalidade de acolhimento familiar diz respeito ao serviço que organiza o acolhimento 
de crianças e adolescentes afastados da família de origem mediante medida protetora na 
residência de famílias acolhedoras. É indicada nos casos em que a reintegração familiar é 
possível, ou seja, não pode ser uma ponte para a adoção. O pressuposto é que a família aco-
lhedora seja, inclusive, parceira no processo de reintegração familiar.

O acolhimento familiar envolve alto custo financeiro e emocional. Não se trata, portanto, 
de ampliá-lo como alternativa à alta institucionalização ainda praticada. É uma modalidade 
que pressupõe um acompanhamento sistemático por parte dos profissionais envolvidos. A 
compreensão desse serviço ainda está em processo e a ampliação deve ser tratada com pru-
dência e conhecimento, para evitar que a criança ou adolescente não vivencie novas perdas 
e violações. O serviço deve prever um trabalho individualizado com as famílias acolhedoras 
e as famílias de origem com base na faixa etária das crianças, em especial para a primeira 
infância. Frisar este cuidado na implementação deste serviço é garantir que sua execução se 
concentra na inclusão da família de origem no processo de acolhimento garantindo assim a 
provisoriedade da medida de proteção especial.

* Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85134-cnj-servico-o-que-sao-familias-acolhedoras
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QUADRO COMPARATIVO

MDS/FIOCRUZ 2013 UNICEF/ABTH 2015 Censo SUAS 2016-MDS

Quantidade de Serviços de  Família Acolhedora

Norte 05 10

Nordeste 07 13

Centro-oeste 06 6

Sudeste 39 85

Sul 61 42

TOTAL 87 156 522

POSSIBILIDADES DE FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Os diálogos já realizados pelo Movimento Nacional apontam estratégias que podem e devem 
ser fortalecidas para efetivar o direito à convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, o 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) desponta com papel privilegiado nos terri-
tórios para a integração dos diferentes equipamentos e serviços públicos, como as unidades 
de saúde, escolas e organizações comunitárias, como previsto no próprio SUAS.

Entendemos que é necessário aprofundar esse potencial dos CRAS. A intersetorialidade 
é fundamental para a efetivação de um direito que tem por base à atenção a família em sua 
integralidade. O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários pressupõe o envolvi-
mento das escolas, dos profissionais de saúde e de toda uma rede de apoio. 

Outro aspecto que precisa ser trabalhado junto a todos os atores estratégicos é a con-
cepção de família, que interfere diretamente nas decisões relacionados às crianças e aos 
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adolescentes e nos serviços prestados. Hoje, as famílias tendem a ser consideradas como 
agentes participativos importantes no processo de intervenção e como capazes de exercer 
a responsabilidade sobre seus filhos. Ainda assim, nos diálogos realizados pelo Movimento 
Nacional, os profissionais apontam que a descrença em relação às famílias ainda está presen-
te em muitas práticas. 

Essa descrença é um dos fatores que afetam diretamente o processo de reintegração 
familiar, outra demanda emergencial. São necessários esforços especialmente no que se re-
fere ao trabalho articulado entre os serviços das diferentes áreas e dos diferentes níveis de 
complexidade. Muito se avançou na especificação do papel de cada serviço, mas falta com-
preender a transição entre eles, com foco no processo de reintegração familiar.

O Movimento Nacional tem monitorado atentamente esses desafios e, sobretudo, as ten-
tativas de alterações nas leis que possam ir na direção contrária do princípio de fortalecimen-
to da família de origem. Uma questão que precisa estar sempre no radar é qualquer tentativa 
de acelerar a destituição do poder familiar e abreviar o tempo de acolhimento para respon-
der às necessidades de pretendentes à adoção. 

Em âmbito nacional e internacional, é consenso que o lugar de crianças e adolescentes 
é na família e em uma comunidade. Assim, os próximos anos colocam o desafio de focar na 
criança, em sua família e em sua comunidade para evitar que os vínculos sejam rompidos.

Dois investimentos precisam ser feitos pela frente e de forma paralela: avançar no reorde-
namento dos serviços da alta complexidade (acolhimento institucional e familiar) e estruturar 
as ações de prevenção. O contexto atual, de aprofundamento dos desafios econômicos e 
sociais, exige atenção ainda maior ao trabalho preventivo. 

Nos casos dos meninos e das meninas que se encontram em acolhimento institucional, 
todos os esforços devem ser feitos para promover a reintegração familiar e, na sua impossi-
bilidade, a colocação em família substituta. Assim, o cenário deve ser de diminuição da oferta 
do acolhimento institucional ao mínimo possível.
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Panorama nacional do MNCFC

Uma das frentes do projeto de constituição do Movimento Nacional CFC foi realizar um 
mapeamento nacional das organizações da sociedade civil que atuam na temática da 

criança e do adolescente, tanto no atendimento direto às famílias quanto em ações de advo-
cacy e capacitação. Também realizou o levantamento da participação destas organizações na 
construção e execução dos Planos Estaduais/ Municipais da CFC e no Sistema de Garantia de 
Direitos.

Apesar dos esforços para a divulgação, a adesão das organizações à pesquisa proposta 
pelo Movimento foi insuficiente para se ter um retrato representativo da atuação das OSC’s 
na temática da convivência familiar e comunitária. Ao todo, 133 OSC’s responderam ao ques-
tionário, que foi divulgado pela internet a partir das organizações que compõem o Movimento 
Nacional. Não havia um universo total a ser alcançado, mas 133 representam seguramente 
um número muito pequeno dentro do total de OSC’s que atuam no tema.

Segue sendo um desafio, portanto, um conhecimento mais aprofundado sobre o cenário 
da atuação dessas organizações. Ainda assim, alguns destaques permitem fazer reflexões 
interessantes:
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Eixos de atuação

Foi solicitado para aos participantes que definissem os eixos de atuação de sua instituição, 
dentre as seguintes opções:

• Atendimento direto: atividade de atendimento às crianças, adolescentes e suas 
famílias.

• Capacitação: disseminação de metodologias por meio de oficinas, capacitações, cur-
sos, workshops.

• Incidência política: advocacy junto as esferas públicas e deliberativas de controle das 
políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes.

As organizações podiam indicar mais de um eixo de atuação. A maioria das OSC’s, 85%, 
executam atividades de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, enquanto 38% 
atuam no eixo de capacitações e 51% realizam incidência política. Esses dados demonstram 
a necessidade de aprofundar os debates sobre a incidência política das OSC’s, bem como 
de conhecer em profundidade suas práticas, uma vez que desenvolvem atendimento direto. 
Abaixo, o detalhamento:

Norte Nordeste Sul SudesteCentro
Oeste

6 30 19 19 40 114

51

68

4 13 13 6 15
5 13 19 11 20

15 56 51 36 75

Atendimento Direto

Capacitação

Incidência Política

(ABTH, ano 2014)
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Os respondentes também foram questionados sobre as modalidades de atendimento 
oferecidas, considerando as seguintes opções:

• Prevenção em Base Familiar (Prevenção): projetos e programas de base comunitária de 
atuação no fortalecimento de vínculos familiares;

• Prevenção à desagregação familiar (proteção): projetos e programas que atuam junto 
às famílias em que ocorreram violações dos direitos de crianças e adolescentes;

• Acolhimento Institucional e Familiar (Acolhimento): caracteriza proteção às crianças e 
adolescentes com direitos violados que se encontram em situação de acolhimento;

• Adoção: atuam na colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas. 

42%

34%17%

5%

2%

Prevenção

Proteção
Acolhimento
Adoção
Outros

(ABTH, ano 2014)

Os dados mostram que 76% das OSC’s realizam atividades preventivas ou protetivas, 
um cenário interessante e que mostra o potencial do aprofundamento desse tema. Muito 
se avançou no debate sobre as modalidades de acolhimento. Entretanto, o mesmo esforço 
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ainda precisa ser feito em relação às atividades preventivas. O Movimento Nacional CFC tem 
em sua pauta a demanda de avançar no debate sobre o “como fazer” a prevenção.

Participação na elaboração dos Planos

Foi avaliada a participação das OSC’s na elaboração do Plano Estadual/Municipal CFC. 
Observou-se que apenas 34% das OSC’s participaram da elaboração. Outras 45% não parti-
ciparam e 21% não souberam informar. Esses dados apontam a necessidade de mobilizar as 
OSC’s para uma atuação mais efetiva junto aos Fóruns, Conselhos e demais setores públicos 
de decisão, o que também está na pauta do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e 
Comunitária.

ABRANGÊNCIA E CAPILARIDADE DO MOVIMENTO NACIONAL

O Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária está presente em todo o país, 
constituindo uma rede de ampla capilaridade nacional. A seguir, um panorama do alcance do 
Movimento e do contexto das diferentes regiões em relação à convivência familiar e comuni-
tária, construído a partir dos diálogos promovidos ao longo dos últimos quatro anos.

Norte

A região Norte tem como grande desafio a mobilidade no território, com pequenas ci-
dades localizadas distantes umas das outras e com acesso muitas vezes somente por vias 
fluviais. As distâncias são um desafio, especialmente, para a cobertura dos serviços de alta 
complexidade. Também há pouca oferta local de capacitações para os profissionais. Apesar 
disso, há relatos de experiências criativas na cobertura de regiões isoladas, ainda pouco co-
nhecidas e disseminadas.
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Nordeste

A região Nordeste passou recentemente por um processo de crescimento econômico 
acelerado, com impactos nas condições de vida das famílias. Um deles é a pressão na explo-
ração sexual de crianças e adolescentes, que já é um desafio histórico na região em função do 
turismo. Por outro lado, há potencial de parcerias pela proximidade entre os estados, grande 
capacidade de produção de conhecimento e um forte movimento social.

Centro-Oeste

No interior dos estados, as grandes distâncias são um desafio para a cobertura dos servi-
ços. Uma violação que se destaca é o trabalho infantil, no contexto mais amplo de relações de 
trabalho precárias. Também há pouca oferta de serviços de acolhimento. Mas a região conta 
com um forte movimento social, tendo em Brasília um pólo importante de mobilização.

Sudeste

A região Sudeste tem um histórico de alto índice de institucionalização de crianças e ado-
lescentes. Além disso, trata-se de um contexto de acentuadas desigualdades intraurbanas. 
Como oportunidade, tem-se a grande capacidade de produção de conhecimento e a maior 
disseminação do acolhimento familiar.

Sul

A região Sul tem como grande desafio o foco prioritário na adoção, inclusive com a moda-
lidade de Família Acolhedora sendo confundida com a adoção. Por outro lado, há uma grande 
oferta da modalidade de acolhimento familiar e uma forte mobilização da sociedade civil.
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Apêndice

ANÁLISE SOBRE ESTRUTURAS E AÇÕES DE UMA REDE DE ADVOCACY

Por Claudia Cabral*

 ■ Introdução

No ano de 2016, A Associação Brasileira Terra dos Homens concebeu e executou o projeto 
“Fortalecendo Redes de Advocacy em prol da Convivência Familiar e Comunitária” com apoio 
rede internacional Family for Every Chid, e  promoveu troca de experiências sobre advocacy 
nacional, para analisar as  estruturas e ações das redes atuantes na temática da convivência 
Familiar e Comunitária de cinco países latino Americanos (FFEC México – JUCONI, CBRJ Jamaica 
(Community Based Rehabilitation Jamaica), Guatemala CONACMI, Colômbia COALICO e Brasil 
MNPCFC (ABTH e Projeto Legal), Childlink Guiana, Rede Jamaiquina e Rede da Guiana Inglesa) . 

* Psicóloga, Especialista em terapia de família, Pós-graduada em pedagogia pelo Instituto Católico de Paris. Diretora 
Executiva da Associação Brasileira Terra dos Homens, Consultora do Unicef/Brasil, Membro da Rede Internacional Family 
for Every Child, e da Rede Latinoamericana de Acolhimento Familiar, Consultora do International Social Service/Genebra, 
idealizadora do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária/Brasil. 
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O conteúdo organizado e trabalhado no âmbito do projeto, apresenta proposta de estru-
turação e consolidação de Redes de Advocay pró CFC seja para quaisquer âmbitos  (munici-
pal, estadual, nacional ou internacional). 

Com base nos princípios, este documento demonstra brevemente os passos que colabo-
raram com a estruturação do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária

 ■ Objetivo da Rede

O Objetivo da rede é fortalecer técnica e politicamente as organizações da sociedade 
civil brasileiras no campo de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, com foco na 
Convivência Familiar e Comunitária. 

 ■ Composição e Estrutura da Rede

A Rede brasileira é baseada nas Diretrizes do Plano Nacional da Convivência Familiar e 
Comunitária de Crianças e Adolescentes que tem como foco os cuidados alternativos ade-
quados (Guidelines for alternative care) de crianças e adolescentes Sua composição é de 
Organizações da Sociedade Civil de todos os Estados do Brasil A Rede possui um Grupo 
Gestor formado por membros das 05 regiões do país que apoiam os grupos focais (represen-
tações do MNCFC nos estados brasileiros). 

 ■ Funcionamento da Rede

A Rede funciona por meio de seu Regimento Interno e Carta de Princípios (documentos 
de governança) e do seu Plano de Ação monitorado pelo grupo gestor por meio da Secretaria 
Executiva.

A Rede promove encontros através de Seminários e Oficinas que disseminam boas práti-
cas, estimulam o conhecimento técnico e promovem incidência política para a efetivação do 
Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes. 
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 ■ Financiamento da Rede 

Financiada pelo governo federal, empresas nacionais, agências e redes internacionais. 
Cada membro local oferece contrapartida  com apoio dos governos estaduais e municipais 
ou eventuais outros parceiros locais. 

 ■ Princípios básicos para a constituição e funcionamento de uma Rede de Advocacy*

• Respeito ao contexto

• Relações horizontais 

• Solidariedade

• Respeito aos Saberes 

• Flexibilidade

• Organizações que respeitem o planejamento da Rede e não imponham sua agenda 

FUNCIONAMENTO DO GRUPO GESTOR E SECRETARIADO

 ■ Princípios para uma boa gestão

	Fazer prevalecer os interesses da maioria dos integrantes 

	Conhecer os interesses, necessidades, expectativas e capacidades de todos os inte-
grantes da Rede

	Estabelecer um canal adequado de comunicação entre os membros

* A Rede pode ser composta por pessoa física e jurídica. 
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	Comprometer-se com a manutenção de agenda construída com o coletivo

	Atentar para representação geográfica, política e de área de atuação

	Garantir a gestão de recursos e correta administração prevista no manual de 
governança

	Garantir a transparência

 ■ Perfil dos Representantes do Grupo Gestor

	Responsável e dinâmico 

	Experiência em visão gerencial 

	Liderança 

	Disponibilidade de tempo

	Lealdade 

	Compromisso 

 ■ Composição do Grupo Gestor 

	Diversidade de perfis e habilidades necessárias

	Diversas representações regionais

	Conhecimentos sobre diferentes áreas de atuação

	Conhecimentos sobre diferentes habilidades de gestão (aspectos jurídicos, financiais, 
de comunicação, de monitoramento e avaliação, entre outros)
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 ■ Atribuições da Secretaria Executiva

	Sistematizar as deliberações do Grupo Gestor

	Sistematizar e protocolar as documentações do Grupo Gestor

	Executar as deliberações do Grupo Gestor

 ■ Documentos de Governança*

• Manual de governança elaborado coletivamente

• Plano de Comunicação interno e externo

• Política de Proteção à Criança

• Plano de Captação de Recursos

• Planejamento Estratégico Sistemático

GOVERNANÇA - SUSTENTABILIDADE

 ■ Plano de Captação de Recursos**

	 Parcerias com empresas/ organismos internacionais/ governos locais (interessados 
em apoiar a Rede)

	Organizações da Rede podem contribuir com contrapartida nos processos e ações

	Os membros (pessoas físicas e jurídicas) podem pagar anuidade 

* Quanto ao Manual de governança, este deve considerar acordos  para alternância das pessoas/instituições nas lideranças 
da Rede

** Atentar para o estabelecimento de parcerias que tenham coerência com a missão e visão da Rede 
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 ■ Governança – Visibilidade

	 Logomarca definida 

	Campanhas (Internet / audiovisual)

	 Folheterias (Newsletter / Folder / Panfletos)

	 Seminários 

	 Eventos com o Público Alvo 

	Rádios Comunitárias 

	Redes Sociais (Facebook / twitter / Web site/ Whatsapp / Instagran)

	Comunicação dos membros sobre a Rede (Membros divulgam a Rede em suas ações 
institucionais) 

	Compartilhamento de histórias exitosas do público alvo 

	Convidar pessoas emblemáticas para falar da Rede 

GOVERNANÇA – FORTALECIMENTO ESTRUTURAL DOS MEMBROS

 ■ Fortalecimento da gestão individual de cada instituição representante/membro

Governança

Gestão Financeira/administrativa 

Comunicação/captação de recursos 

Planos e políticas internas de cada membro
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 ■ Alinhamento Conceitual

	Clareza do principal mandato da Rede (quer transformar o que, quem, para que  e 
como?);

	Capacitação técnica conjunta sobre o principal mandato da Rede;

	Capacitação técnica entre membros;

	 Intercambio de experiências práticas entre membros;

	 Elaboração de Pesquisas em conjunto;

	Ações conjuntas de Incidência Política; 

	 Intercâmbio de Documentos (Leis, Políticas, Planos, Metodologias sistematizadas, en-
tre outros);

	Dinâmica de Comunicação via Web possibilitando troca de conteúdo (Reforço de co-
municação interna que promova troca de conteúdo). 

EXEMPLOS DE AÇÕES 

- Ações com o publico alvo - Crianças, adolescentes e famílias

	Intercâmbio de experiências de prática de Protagonismo Infanto Juvenil;

	Intercâmbio de experiências de prática em fomento à Geração de Renda;

	Alianças com pessoas chaves das Comunidades onde estão as crianças atendidas 
(Envolvimento de líderes sociais locais);

	Intervenção criativa e com forte base cientifica no tema do mandato da rede (“Famílias” 
no caso das redes focadas neste tema);
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	Incorporação de enfoques transversais (gênero / etnia / raça e equidade); 

	Acompanhamento em processos relacionados às ações de direitos.

- Parcerias Estratégicas para capacitação e advocacy* 

 Governo (Nacional / Estadual / Municipal)

	 Escolas e Universidades 

	 Instituições religiosas 

	 Setor privado 

	Outras ONG’s e Fundações

	 Lideres locais 

- Ações com o publico alvo - Profissionais da Rede de Serviços externos:**

• Capacitações externas em temas relacionados ao mandato da Rede;

• Fomento à investigação e metodologia de pesquisa em parceria com a Rede local de 
profissionais;

• Alianças estratégicas com universidades;

• Sistematização e divulgação de materiais de capacitação para os atores externos;

• Seminários sobre Políticas Públicas de fortalecimento ao cuidado familiar

* Incidir na legislação nacional sobre os processos de proteção

** As Redes que têm foco na Convivência Familiar e Comunitária devem, preferencialmente, prever pesquisa, sistematização 
e capacitação de Boas Práticas relacionadas ao Trabalho Com Famílias, “Abrigo” e Família Acolhedora. 
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- Ações com atores que têm poder de decisão

Exemplos de ações possíveis de advocacy: 

	Atos públicos;

	Disseminação de conceitos e valores na mídia (Campanhas, Redes sociais, imprensa 
falada e escrita etc);

	Participação na elaboração de políticas publicas (Planos, normativas , acordos etc)

	Fomento à criação e Participação em comissões e comitês oficiais em todos os níveis;






