
ANGELA 
MENDONÇA

2010



UTOPIA





Dados relevantes (CEDCA-PR/2007):

 N.º de Entidades: 285, com 560 unidades;

 Semelhança residencial: 61,2% unidades

 Motivos abrigamento: abandono= 24,5%

 Perfil: 7 a 15 anos de idade = 60,6%

 Tempo de permanência: 2 a 5 anos = 

29,8%

 Vínculos familiares: 88,6%

 atendem 3786  crianças/adolescentes, 

com uma quantidade maior de meninos 

(55%) em relação às meninas (43%).

 Preservam os vínculos: 13,6% 



 São 84 programas de 
abrigo,num total de 107 
unidades de atendimento 
para crianças e 
adolescentes, sendo 66 
em Curitiba e 41 na RM. 

 Em segundo lugar temos 
o ER de Ponta Grossa que 
atende 27 Programas de 
Abrigo.

 Em terceiro lugar está o 
ER de Foz do Iguaçu, com 
24, depois o ER de 
Guarapuava



De modo geral são:

 abrigos não-governamentais (53,1%),

com significativa influência religiosa 

(46%), entre os quais 24% se declaram 

católicos, 19% evangélicos e 3% 

espíritas. 

A grande maioria dos abrigos (79%) não 

são instituições muito antigas, pois foram 

fundadas a partir de 1990, após a 

promulgação do ECA. 



Com relação ao tempo de permanência no abrigo  

•apenas 7,4% fica menos de um mês, 

•38,5% fica entre 1 mês e 1 ano e

• 40,7% vive no abrigo há mais de 2 anos: sendo que 30% 

das crianças e adolescentes abrigados estão vivendo lá entre 

2 e 5 anos;

• 8% vive há mais de 10 anos



As políticas de bem-estar do menor, ao longo da 

história brasileira, promoveram a exclusão de 

crianças e adolescentes pobres do convívio social e 

familiar, através da internação em “instituições 

totais”.
Asilo de Menores Abandonados (RJ,1907)



 Papel da polícia de 
apreender e fazer a 
distribuição dos “pequenos 
vagabundos” pelas poucas 
instituições disponíveis.

 A partir da década de 1920, 
esta função é atribuída 
legalmente à justiça 
especializada.

 Debate: educar e reeducar a 
infância pobre 
(identificados como 
“menores”.









No período republicano, são criadas

leis que transferem da família para

os representantes dos poderes

públicos o poder de decidir sobre o

destino do já chamado menor.

Códigos de Menores de 1927 e 1979.

Juizados de Menores – a partir de 1924.

Poder concentrado nas mãos da 

justiça especializada.



O combate (discursivo) à internação é

paradoxalmente acompanhado pelo crescimento

do número de instituições.

As políticas de bem-estar, ao longo da história

brasileira, promoveram a exclusão de crianças e

adolescentes pobres do convívio social e familiar,

através da internação em instituições totais.



Como vamos proceder em relação às 

crianças e adolescentes já acolhidos?

E os novos?



Que caminhos

....Qual percurso?





O CMDCA dispõe de Plano Municipal de
garantia a Convivência familiar e
comunitária?

Consta no Plano Municipal de Acolhimento
Programa de Guarda Subsidiada?





 O CMDCA já elaborou Plano
Municipal de Garantia do Direito a
Convivência Familiar?

 Temos um diagnóstico acerca da 
realidade da infância em nosso 
município com indicadores nas áreas 
de educação, saúde, assistência,etc

 Conhecemos  nossas maiores 
vulnerabilidades e potencialidades?

 Sabemos quais são as crianças e 
adolescentes acolhidos em 
instituições,porque,onde  e 
porquem?

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_GXdob_CHHlU/SFJgKCXhKTI/AAAAAAAAAeY/XYOu527KDr0/s400/Di%2BCavalcanti%2B1.jpg&imgrefurl=http://jamesemanuel.blogspot.com/2008/06/di-cavalcanti.html&usg=__z8bagKJ04aUsOUkBz0DL2sU1Tz0=&h=400&w=327&sz=31&hl=pt-BR&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QjwtiYdGEAj5-M:&tbnh=124&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Ddi%2Bcavalcanti%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1


 O CMDCA já elaborou resolução
abordando questões referentes ao
acolhimento, Plano individualizado,
relatórios, fiscalização?

 Consta no Plano Municipal de
Acolhimento Programas de Orientação
e Apoio a Família?

 As entidades e Programas tem clareza
acerca dos critérios e dos prazos
estabelecidos na Lei 12010?

 A Secretaria de Assistência social
adotará os mesmos critérios para
repasse de recursos e renovação de
convênios?

 O município dispõe de Programa de 
Guarda  subsidiada para apoiar as 
famílias extensas neste processo?

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_GXdob_CHHlU/SFJgKCXhKTI/AAAAAAAAAeY/XYOu527KDr0/s400/Di%2BCavalcanti%2B1.jpg&imgrefurl=http://jamesemanuel.blogspot.com/2008/06/di-cavalcanti.html&usg=__z8bagKJ04aUsOUkBz0DL2sU1Tz0=&h=400&w=327&sz=31&hl=pt-BR&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QjwtiYdGEAj5-M:&tbnh=124&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Ddi%2Bcavalcanti%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1


 Existem Programas Municipais governamentais
ou não governamentais de apoio e orientação as
famílias?

 E programas de estímulo à
adoção,especialmente a inter-racial e tardia?

 Todos do Sistema de garantias e a Rede de
Atendimento conhecem os procedimentos para
estimular e desmistificar a adoção?



• As Secretarias de Saúde, educação,
Assistência, etc.. Já dispõe de dotações
orçamentárias dentre outros, observando-
se o princípio da prioridade absoluta à
criança e ao adolescente preconizado
pelo caput do art. 227 da Constituição
Federal?

Que Secretarias além da de Assistência 
social são essenciais para favorecer o 
cumprimento da Lei 12.010/09?

Administração?
PGM?
Esporte e Lazer?
Cultura?
Porque?



Há cronograma para qualificação
das equipes interprofissionais e
interinstitucionais nesse ano?

Há proposta pedagógica em
todos os Programas e unidades
de Acolhimento?

Estão claras as estratégias de
garantia do Direito à convivência
familiar?

A criança vai à família e a família
vai à criança?Quando? Como?





Os ambientes de escuta da criança e
adolescente são qualificados e adequados?

A escuta será realizada sucessivamente no
CT, na Vara da Infância, na Unidade de
Acolhimento?

Quantas pessoas e instituições atendem e
ouvem as crianças e adolescentes no caso
de acolhimentos?



Quantas ouvirão?

Existem crianças e adolescentes que, em

tese, não deveriam estar acolhidos em

instituições?Por que? Quantos?

Quais são as informações mínimas para

informar a crianças e os pais?

O que significa ter sua “opinião

devidamente considerada”?



1- Todos conhecem?

2- Já estamos adotando?

3- Quando passaremos a adotá-lo?



O CMDCA estabelecerá por resolução o
“ formato do Plano Individual de
Atendimento?

 Será o JIJ POR PORTARIA?

 Cada Entidade/unidade tem relativa
autonomia para fazê-lo?





 META A GENTE 
ALCANÇA..

 CAMINHO 
AGENTE ACHA..

 DESAFIO A 
GENTE  
ENFRENTA..

 VIDA A GENTE 
INVENTA..

 SONHO A GENTE 
REALIZA..

 UTOPIA  AGENTE  
CONSTROI TODO 

O DIA....


