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RESUMO 

 

Este trabalho discute a importância das práticas publicitárias voltadas para causas sociais. 

Para isso, propõe a criação de uma campanha para o Família Acolhedora de Governador 

Valadares, que representa uma modalidade de acolhimento provisório destinado a crianças e 

adolescentes de zero a 18 anos incompletos que precisam ser afastados do seu meio familiar 

por medida de proteção. A campanha proposta considera que com o avanço das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), é necessário apresentar formas de produção de 

comunicação publicitária que ofereçam maior aproximação e relacionamento entre a 

população e projetos sociais relevantes, que resultarão em benefícios para ambos. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the importance of advertising practices aimed at social causes. It 

proposes the creation of a campaign for the Governador Valadares Welcoming Family, which 

represents a temporary shelter for children and adolescents between the ages of 0 and 18 who 

have to be separated from their family environment by means of protection measures. The 

proposed campaign considers that with the advancement of information and communication 

technologies (ICTs), it is necessary to present forms of advertising communication that offer 

greater approximation and relationship between the population and relevant social projects, 

which will result in benefits for both. 
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INTRODUÇÃO 

  

O novo cenário da publicidade nos apresenta uma contemporaneidade representada 

pela evolução tecnológica e por um processo de desenvolvimento constante, evidente nas 

práticas e novas experiências, que enfatizam a importância de estabelecer conexões e 

relacionar a comunicação, mídia e seus consumidores diante desta nova perspectiva. 

As esferas sociais e situações cotidianas são crescentes e cada vez mais recorrentes e, 

diante disso, surge a necessidade da propagação de questões éticas neste novo e atual modelo 

de produção e circulação publicitária, envolvendo conceitos, valores e objetivos de consumo 

cada vez mais significativos ao público. As pessoas se conectam e se comunicam com as 

mensagens transmitidas, o que torna o cenário horizontal e mais inclusivo, apesar dos seus 

diferentes processos de interação. 

A problemática central do presente artigo é relacionar a importância das práticas 

publicitárias aos novos conceitos, viés, discursos e o olhar social nesta era de comunicação e 

participação direta e sociocultural. Para isso, optou-se pela escolha do projeto Família 

Acolhedora de Governador Valadares como objeto de pesquisa. O Família Acolhedora 

representa uma modalidade de acolhimento provisório destinado a crianças e adolescentes de 

zero a 18 anos incompletos que precisam ser afastados do seu meio familiar por medida de 

proteção. O projeto possibilita o cuidado e proteção, convivência em ambiente familiar e 

comunitário até que seja possível a reintegração familiar. Suas ações estão diretamente 

vinculadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois se engajar no tratamento de 

situações complexas nas relações entre pais e filhos, em ambientes considerados de risco ou 

prejudiciais ao desenvolvimento educacional e psicológico de crianças e adolescentes. 

A discussão proposta ao longo do trabalho visa contextualizar o ecossistema midiático 

na abordagem do tema, trazendo uma melhor e maior compreensão das mudanças de 

comportamento e transformação social vivenciada no contexto atual através das práticas 

comunicacionais utilizadas na participação direta e efetiva da sociedade. 

Discussões sobre causas como essa, do serviço de acolhimento, são relevantes na 

transformação de realidades, o que no caso deste artigo resultou na adoção e utilização de 

recursos da publicidade e propaganda para a divulgação e conscientização do tema, partindo 

de um viés em que os moldes de conhecimento do projeto pela sociedade poderia estar em 

níveis maiores de divulgação, e que o retorno dessa compreensão seja positiva para projeto e 
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para a sociedade, uma vez que a abordagem do tema e sua correlação com o atual cenário 

midiático consiga auxiliar na construção de perspectivas mais amplas de caráter social. 

Para melhor compreensão do tema, a pesquisa aborda a relação dessas novas práticas 

publicitárias às necessidades do projeto Família Acolhedora, esclarecendo a definição e 

perspectiva do acolhimento no âmbito social, entrelaçado ao atual viés comunicacional nesta 

prática. Metodologicamente, optou-se pela pesquisa-ação, por se tratar de um procedimento 

de pesquisa com intervenção do pesquisador. 

Depois das definições metodológicas e de promover um diálogo no campo teórico 

para melhor compreensão da temática das políticas de acolhimento de crianças e adolescentes, 

de como elas acontecem em Governador Valadares, e do papel da publicidade em 

engajamentos sociais, definiu-se pela proposta de uma campanha de âmbito social, destinada 

ao projeto Família Acolhedora, a fim de evidenciar a importância e relevância social da 

publicidade e propaganda, no intuito de incentivar, através de estratégias comunicacionais, 

principalmente a atração de novas famílias para aderirem e se cadastrarem no projeto. 

O objetivo foi coletar o máximo de dados possíveis junto ao Família Acolhedora para 

pensar em como propor a campanha para futura execução, já agregando os elementos 

humanitários presentes no discurso publicitário contemporâneo. Nesse sentido, o trabalho nos 

permitiu verificar e confirmar a presença da publicidade e propaganda na construção efetiva 

de consciência e construção de novos hábitos e posicionamentos de cada indivíduo, 

participando diretamente na transformação social. 

 

Papel social da publicidade 

 

As mudanças no campo da comunicação estão cada vez mais dinâmicas. Tanto no 

ramo da publicidade quanto no do jornalismo, as práticas profissionais vêm mudando 

significativamente. Isso pode ser atribuído às mudanças ocorridas no comportamento do 

consumidor, tanto na forma de consumir informação quanto de produzir conteúdo, por conta 

do seu empoderamento potencializado pelo advento da internet e das mídias sociais. De 

acordo com artigo publicado no Sala de Imprensa SAP Brasil7, “Por muito tempo a 

publicidade ditou as regras do mercado. O papel das agências foi glamourizado, publicitários 

tinham a capacidade de determinar o que faria sucesso e o que venderia”. Ainda segundo o 

 
7 Disponível em: <https://news.sap.com/brazil/2015/09/as-novas-praticas-da-publicidade-para-envolver-os-

consumidores-da-era-digital>. 
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texto, “[...] agora o consumidor tem muito mais liberdade”. E essa “virada no jogo” mostra 

que a publicidade precisou mudar sua abordagem “o mais rápido possível”. 

Para Kotler (2017, p. 27), “O conceito de confiança do consumidor não é mais 

vertical. Agora é horizontal. No passado, os consumidores eram facilmente influenciados por 

campanhas de marketing. Eles também buscavam e ouviam autoridades especialistas”. 

Entretanto, de acordo com o autor, “[...] pesquisas recentes em diferentes setores mostram que 

a maioria dos consumidores acreditam mais no fator social do que nas comunicações de 

marketing”. 

Ainda segundo Kotler (2017), o consumidor é multifacetado e o seu pensamento é 

avesso à era tradicional. Ele está diretamente inserido na criação do espaço público e na 

responsabilidade que ele carrega através da publicidade e da era digital, onde passa a 

questionar suas convicções e buscam a essência de suas decisões, de acordo com a relevância 

da situação em questão, mas sempre alinhada à comunidade e sua representação. Nesse 

sentido, o ambiente se identifica mutável e complexo, e a comunicação se torna cada vez mais 

próxima, tentando entender e se comunicar com a subjetividade humana. O paradoxo é 

evidente a partir de uma análise da representação simbólica no contexto publicitário atual, 

conforme reforça o autor: 

 

A medida que passamos para o Marketing 4.0 em um mundo cada vez mais digital, 

esperamos uma importância crescente da centralidade humana. Os profissionais de 

marketing precisam aceitar ainda mais o poder do marketing centrada no ser 

humano. [...] Acreditamos que o marketing centrado no ser humano ainda é a chave 

para desenvolver a atração da marca na era digital, já que marcas com uma 

personalidade humana serão possivelmente mais diferenciadas (KOTLER, 2017, p. 

134). 

 

Neste sentido, Xavier (2015, apud ROBERTS, 2004) reforça: 

 

As pessoas estão à procura de conexões novas e emocionais. Elas procuram algo 

para amar [...] Só existe uma forma de prosperar como profissional de marketing na 

Economia da Atenção: parar de correr atrás de modismo e dedicar-se a estabelecer 

conexões consistentes e emocionais com os consumidores. Se você não representa 

nada, falha em tudo (XAVIER, 2015, apud ROBERTS, 2004, p. 28). 

 

De acordo com Kotler (2017), o espaço social é determinado pelas interações públicas, 

humanitárias e relações e construções de pensamentos, ideologias e comportamentos 

significativos. Com uma abordagem semelhante a de Kotler, JENKINS (2008) defende que 

“ O discurso de Heyer evoca a lógica da extensão da marca, a ideia de que marcas de 

sucesso são construídas pela exploração de múltiplos contatos entre a marca e o 
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consumidor. A força de uma conexão é medida em termos de seu impacto 

emocional. A experiência não deve ser contida em uma única plataforma de mídia, 

mas deve estender-se ao maior número possível delas. A extensão de marca baseia-

se no interesse do público em determinado conteúdo, para associá-lo repetidamente 

a uma marca. “ (JENKINS, p 105, 2008) 

 

JENKINS, 2008, apud ROBERTS, 2004  “as emoções são uma ótima opção 

para estabelecer contato com os consumidores. E o melhor é que a emoção é um 

recurso ilimitado. Está sempre ali – esperando ser associada a novas ideias, novas 

inspirações e novas experiências” (JENKINS 2008, apud ROBERTS 2004) 
 

Além disso, Xavier (2015) complementa que “A conexão acontece em dois polos 

simultâneos: o emocional e o cultural. Sem emoção [...] não existe boa comunicação, nem boa 

história” (XAVIER, 2015, p. 28). 

As construções comportamentais e ideológicas às quais Kotler (2017) se refere, e a 

presença estratégica de emoção citada por Xavier (2015), devem ser despertados a partir de 

ações de marketing bem estruturadas e inseridas dentro do novo conceito comunicacional.  

 

Profissionais de marketing precisam se adaptar a essa nova realidade e criar marcas 

que se comportem como pessoas, acessíveis e amáveis, mas também vulneráveis”.  

Movidas por valores básicos, as marcas centradas no ser humano tratam os 

consumidores como amigos, tornando-se parte integral de seu estilo de vida 

(KOTLER, 2017, p. 133). 

 

Com base no discurso de Kotler (2017), é hora de aproveitar o momento, gerar 

proximidade entre causa e sociedade, comover e provocar uma ação do consumidor de 

informação. “Uma vez que o lado humano dos consumidores foi revelado, é hora de as 

marcas revelarem seu lado humano. As marcas precisam demonstrar atributos humanos 

capazes de atrair consumidores e desenvolver conexões de pessoa a pessoa”. (KOTLER, p, 

134, 2017)  

Em sua obra, o autor trata também de um conceito que ele chama de emocionalidade, 

atribuído a “Pessoas capazes de se conectar emocionalmente com outras para induzir suas 

ações são influenciadores bem poderosos. Marcas que evocam emoções podem induzir ações 

favoráveis dos consumidores” (KOTLER, 2017, p. 141).  

Para Xavier (2015, p. 171), grandes movimentos de comunicação buscam verdades 

comuns a todos os seres humanos para transmitir suas mensagens. “Ao tocar o ponto sensível 

desencadeador de emoções, as barreiras que nos separam do objetivo tendem a desmoronar, 

eliminando questões como nacionalidade, idioma, fé, o qualquer fator cultural”.  

Kotler (2017, p. 138) acredita que é necessário impactar os consumidores, 

principalmente nesta fase onde a escolha é determinada principalmente pela sua identificação 
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com a imagem e apreço pela marca da sua preferência. “Entender o lado humano dos 

consumidores por meio de estudos de antropologia digital é o primeiro e mais importante 

passo do marketing centrado no ser humano”. 

 

Serviço de acolhimento 

 

Este trabalho tem como ponto de partida o projeto Família Acolhedora, que promove o 

acolhimento temporário de crianças e adolescentes em lares de famílias voluntárias, quando 

seu desenvolvimento no seio familiar é considerado pela Justiça como situação de risco. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reza que toda criança e adolescente têm o direito 

de crescer em família, na comunidade e sem violência. Mas, é sabido que muitas delas vivem 

em instituições provisórias ou nas ruas. Segundo Rizzini (2007), estudos revelam que no 

Brasil crianças são separadas de suas famílias por motivos de pobreza e violência, e pelas 

práticas equivocadas de proteção que as encaminham para a institucionalização, em vez de 

buscar a superação da violação ou da crise que gerou o afastamento. 

Além disso, Rizzini (2007) também relata que o Brasil continua sendo um país jovem, 

conhecido pela desigualdade de renda e dignidade de vida para muitos, circunstância que 

interfere especialmente para as crianças em sua fase de crescimento. Fator que historicamente 

é um dos principais motivos pelo qual elas são retiradas de suas casas. E não é só isso. A 

intervenção e apoio da Justiça acontecem quando problemas como violação, agressão, 

alcoolismo, exploração pelo trabalho infantil, entre outros, já se intensificaram com certo grau 

de complexidade para revertê-la. De acordo com a Constituição Brasileira e Estatuto da 

Criança e do Adolescente, viver em família e em comunidade é um direito fundamental. 

Historicamente, o direito ao bem-estar de crianças e adolescentes vem sendo moldado 

com o passar dos anos. A infância era marcada pelo abandono e práticas consideradas 

contraditórias sob ações ditas como protetivas. Em razão da sua vulnerabilidade, eram 

colocadas em último plano. Porém, só na Idade Média é que começaram a ter seus direitos 

reconhecidos. Segundo Rizzini (2007), no final do século XIX no Brasil, as crianças e 

adolescentes nascidos em famílias com dificuldades de os criarem, eram encaminhados 

diretamente para lares adotivos, como se fossem órfãs ou abandonadas, criando, assim, uma 

cultura de institucionalização. 

Conforme Baptista (2006), o período que vai do final da década de 1920 até os anos 

de 1940, o país e o mundo passaram por uma grande crise, ocasionando diversas mudanças 
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econômicas e sociais. Nesse período, o discurso de proteção social ganhou espaço entre os 

representantes políticos da nova ordem social, estabelecido a partir do governo de Getúlio 

Vargas. No ano de 1927, foi promulgado o primeiro documento legal de proteção às crianças 

e adolescentes menores de 18 anos: o Código de Menores8. A partir de então, “[...] os 

problemas dos menores passaram a ser vistos sob uma nova perspectiva (BAPTISTA, 2006, 

apud COLMÁN, 2004, p. 25). 

Ainda segundo Baptista (2006), a retirada dos filhos de suas famílias era prejudicial ao 

elo familiar e ao convívio social, contribuindo mais com as preferências da sociedade do com 

a real preocupação com as crianças. Os abrigos impossibilitavam os pais de quaisquer 

contatos e reestruturação com a criança. Lá elas permaneceram por meses e até mesmo anos, 

muitas vezes comprometendo ainda mais o seu desenvolvimento. A partir de 19889, com a 

promulgação da Constituição Federal e, dois anos depois, com a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, outros direitos de caráter universal passam a ser assegurados. 

De acordo com Rizzini e Rizzini (2004), os abrigos que acolhiam as crianças no 

mesmo espaço restringindo-as do contato as suas famílias, tomam uma medida excepcional de 

proteção e a internação é utilizada como medida socioeducativa e provisória. O ECA propõe 

como um dos direitos fundamentais de crianças e adolescente a preservação dos vínculos 

familiares e comunitários, visando a importância dessas relações para seu desenvolvimento e 

formação. Passa assim o Estado a ter o dever de assegurar a segurança e proteção da criança 

pela Constituição Federal, em seu art. 227: 

 

Art. 227 - 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 respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

E também pelo ECA, em seu art. 4º: 
 

 
8 Em 1923, foi criado o Juizado de Menores, tendo Mello Mattos como o primeiro juiz de Menores da América 

Latina. No ano de 1927, foi promulgado o primeiro documento legal para a população menor de 18 anos: o 

Código de Menores, que ficou popularmente conhecido como Código Mello Mattos. O Código de Menores era 

endereçado não a todas as crianças, mas apenas àquelas tidas como estando em “situação irregular”. O código 

definia, já em seu Artigo 1º, a quem a lei se aplicava: “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou 

delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de 

assistência e proteção contidas neste Código”. (Código de Menores – Decreto nº 17.943 A, de 12 de outubro de 

1927). 
9 Com a Constituição de 1988, foi assegurado às crianças e adolescentes um estatuto legal que garantiu alguns 

dos seus direitos, como proibição do trabalho e garantia de acesso e permanência à educação, entre outros. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/art-227-da-constituicao-federal-de-88
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619550/artigo-4-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
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Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, 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. 

(ECA, 1990). 

 

O serviço de acolhimento do Família Acolhedora em Governador Valadares, 

vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, é conhecido pelo seu trabalho de 

acolhimento provisório destinado a crianças e adolescentes ou grupos de irmãos, de zero a 18 

anos, que precisam ser afastados do seu convívio familiar por medida de proteção. Desde 

2009 consiste em cadastrar, capacitar e acompanhar famílias da comunidade para receberem 

essas crianças em suas casas por um período determinado, até que seja possível a reintegração 

familiar. Iniciativas como a do Família Integradora são defendidas por autores como Bernardi 

(2010):  

O trabalho articulado com a rede de serviços da comunidade permite aos abrigos 

fazerem deste período de vida da criança e do adolescente uma passagem rumo a sua 

reinserção comunitária. O instituto fazendo história (2008) consiste que o abrigo 

cumpre um papel social desafiador e contraditório, em função de conjugar o caráter 

provisório da medida e, ao mesmo tempo, deter um espaço de vínculos e afetos, para 

lidar com situações complexas de abandono, violência ou negligência. Define o 

abrigo como “um espaço no qual as crianças e adolescentes se sintam protegidos e 

criem vínculos de confiança. Ele existe para ser um lugar de acolhimento e 

socialização, que favorece o desenvolvimento da autonomia e da criatividade 

(BERNARDI, 2010, p. 20) 

 

 

Modalidades de proteção à criança e ao adolescente 

 

Ao abordar a temática do acolhimento neste trabalho, faz-se importante diferenciá-lo 

de outras modalidades de proteção à criança e ao adolescente, que são o apadrinhamento e a 

adoção. O ato de acolher uma criança ou adolescente trata-se de uma medida temporária 

devido ao objetivo principal desse conceito, que é estabelecer um vínculo positivo entre esses 

menores acolhidos e seus pais ou familiares de origem. São casos onde a criança ou 

adolescente já não possuem mais o cuidado e o carinho merecido, não se sentindo mais 

seguros devido à violência vivenciada no seio familiar, seja por força física, abuso sexual ou 

violência psicológica.  

Quem identifica a necessidade do afastamento da criança ou adolescente de seus 

familiares e toma as primeiras atitudes nesse sentido é o Conselho Tutelar, seguido de um 

relatório do caso, que posteriormente é encaminhado ao Ministério Público esclarecendo 

todos os motivos e ocorridos, e também os cuidados já tomados referentes a orientações aos 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619550/art-4-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
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familiares. E esse afastamento da criança ou do adolescente para com o convívio familiar é de 

competência única e exclusiva do Poder Judiciário, por meio das Varas da Infância e 

Adolescência. 

Quando tudo é documentado e reportado às autoridades competentes, inicia-se um 

trabalho efetivo entre os técnicos de acolhimento e a rede de apoio do município para tentar 

reabilitar a família de origem, com intuito de restabelecer de forma positiva o vínculo com a 

criança ou adolescente acolhido. A família que acolhe também faz parte desse trabalho, pois é 

uma parceira nesse atendimento e na preparação para o retorno à família de origem. 

O acolhimento difere das outras duas modalidades de acautelamento de crianças e 

adolescentes, que são a adoção e o apadrinhamento. O apadrinhamento é uma chance para a 

criança ou para o adolescente, temporariamente, fazer parte de uma família que a ele vai 

proporcionar a construção de novas afeições, participação social e uma forma diferente de 

viver. “A proposta é oferecer à criança um vínculo duradouro e individualizado, de natureza 

afetiva, de amizade, e não de filiação” (MARTINS, 2017, p. 35). Segundo a autora, o 

apadrinhamento não tem como finalidade a adoção. Neste caso as famílias têm como 

responsabilidade apenas o desenvolvimento nos âmbitos educativos e afetivos sem 

regulamentação federal. Nesse sentido, de acordo com ela, “o apadrinhamento afetivo se 

diferencia de adoção e de guarda. A criança ou o adolescente apadrinhado permanece sob a 

guarda da instituição de acolhimento, e sua equipe continua responsável por todas as tomadas 

de decisão de seu processo”. Martins (2017, p. 17-18) completa: “No apadrinhamento afetivo 

se constrói um laço afetivo, e a responsabilidade do padrinho ou madrinha é ética”. 

A intenção do apadrinhamento é que o menor abrigado possa conhecer como funciona 

a vida em família, tendo a oportunidade de estar nos finais de semana, férias e feriados com 

uma família madrinha, vivenciando situações cotidianas fora do ambiente fechado, que é a 

instituição. Adquirindo benefícios de crescimento para ambos. 

 

“A relação entre padrinhos e madrinhas e as crianças e adolescentes envolve afetos,       

fantasias e expectativas de ambos os lados. A frequência dos encontros e a 

convivência, que permitem compartilhar histórias, fazer trocas, vivências de 

experiências, a identificação de pontos em comuns e divergências, são elementos que 

contribuem para que, aos poucos, um vínculo forte e duradouro se estabeleça. Nessa 

trajetória, o apoio e o acompanhamento oferecidos aos padrinhos, madrinhas, crianças 

e adolescentes contribuem para essa construção. (MARTINS, p, 110, 2017) 

  

Quanto à adoção, são casos onde a criança ou o adolescente são acolhidos em 

definitivo por uma família substituta, “sendo o afastamento da criança de seus pais e 
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familiares uma medida irrevogável. Os Estados Partes reconhecem ou permitem o sistema de 

adoção, isto é, a colocação da criança em uma família substituta” (LOPES, 2008, p. 62) 

fazendo do adotado, segundo a autora, um filho para os efeitos afetivos e jurídicos, sem 

distinção em relação aos demais filhos biológicos e o desvinculando de sua família de origem, 

conforme ela reforça: 

 

A adoção plena era uma possibilidade jurídica de que uma criança ou adolescente 

fosse integrado ao seio de uma família que não é a sua de origem, como filho 

legítimo, sendo esta decisão irrevogável e que garantia ao menor adotado os mesmos 

direitos e deveres do filho biológico (LOPES, 2008, p. 49). 

 

A mesma autora ressalta que uma criança só pode ser adotada quando os pais 

biológicos perdem o chamado “poder familiar” e são consideradas incapacitadas de 

restabelecer contato com os filhos perante a lei. E lembra que o artigo 1624 do Código Civil 

Brasileiro reza que o consentimento dos pais biológicos somente será dispensado se estes 

estiverem desaparecidos, forem desconhecidos ou ainda destituídos do poder familiar. Em 

qualquer uma dessas situações, o juízo mandará registrar o nome da criança ou do adolescente 

no cadastro de crianças disponíveis para adoção (LOPES, 2008, p. 70). 

 

Família Acolhedora em Governador Valadares 

 

Em Governador Valadares, o projeto inicial relacionado ao acolhimento familiar foi 

implementado no ano de 2003, e era conhecido como “Programa Sentinela”, que acolhia 

crianças e adolescentes que vivenciaram situações de violência doméstica. Consistia no 

trabalho de estruturação da família voluntária, preparação da criança ou adolescente e de sua 

família de origem. Caso os resultados não fossem positivos, eram conduzidas a outros 

serviços.  Com as alterações no ECA, em 2007, o programa foi extinto, e a partir da inserção 

de novas modalidades de acolhimento, surgiu o Família Acolhedora, previsto na lei municipal 

nº 6.056, de 23 de dezembro de 2009. 

 

Art. 1º - Fica criado o Programa Família Acolhedora, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao acolhimento provisório, 

por família protetora, de crianças e adolescentes em situação de risco e/ou que 

tiverem seus direitos ameaçados ou violados e que estejam afastados da família de 

origem (Lei Municipal nº 6.056, de 23 de dezembro de 2009). 

 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

 

11 
 

O Família Acolhedora tem sede localizada na rua Pedro Lessa, nº 286, bairro de 

Lourdes, em Governador Valadares, e é um projeto destinado a acolher crianças e 

adolescentes de até 18 anos incompletos que vivem em situação de risco e vulnerabilidade. 

Devido ao abandono ou por medidas de proteção, de acordo com a complexidade do caso, as 

crianças que são afastados de suas famílias de origem e precisam de um ambiente familiar que 

lhes proporcionem cuidados e segurança, enquanto são realizados esforços para o seu retorno 

ao convívio familiar.  

O projeto volta-se para a construção de um novo sentido ao cuidado de indivíduos que 

se encontram em serviços de acolhimento por medida protetiva e contribuem para o despertar 

de perspectivas saudáveis de futuro. Está diretamente vinculado ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e se empenha no tratamento de uma complexidade nas relações entre pais e 

filhos em ambientes considerados de risco ou prejudiciais ao desenvolvimento educacional e 

psicológico de crianças e adolescentes. Em Governador Valadares, o serviço tem capacidade 

para inserir até 15 famílias acolhedoras, que poderão acolher uma criança ou grupo de irmãos, 

respeitando o perfil definido por cada família cadastrada. Os encaminhamentos são realizados 

pela Vara da Infância e Juventude ou, em casos emergenciais, pelo Conselho Tutelar. O 

projeto conta com pessoas dispostas a ofertar mais que um acolhimento temporário, mas 

também um clima familiar, envolto a cuidados e preparação devida para compreensão das 

necessidades dos acolhidos e segurança para o seu desenvolvimento.  

O projeto também é responsável pelo suporte às famílias de origem, preparando-as 

para uma reintegração familiar, criar situações para que os acolhidos possam se expressar, 

monitorar o acolhimento e promover uma relação para que se sintam seguros e aceitos como 

parte da família. Para isso, conta com uma equipe composta por profissionais da área da 

assistência social, pedagogia e psicologia, que durante o acolhimento buscam intermediar a 

reintegração dos filhos. Caso considerem inviável o retorno dos acolhidos para suas casas, 

podem encaminhá-los para um novo acolhimento. 

 

Quem pode acolher 

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico10 (2016), Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora, para se enquadrarem no perfil exigido para a realização do acolhimento, os 

 
10 Disponivel em PDF: 

<https://drive.google.com/file/d/0B6XBgFqBzaydcFlGSDdabVhPRUxsdGxGY3I4Z0J3NW9JUlJj/view> 
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candidatos devem ter acima de 21 anos, serem residentes de Governador Valadares,  e não 

serem cadastrados na lista de espera para adoção, entre outros aspectos necessários, além 

disso, são feitas avaliações dos candidatos por psicólogos e assistentes sociais para comprovar 

os requisitos exigidos pelo projeto. 

Segundo informações repassadas11 pela coordenadora do Família Acolhedora em 

Governador Valadares, a assistente social Rosimeire da Silva Santos, para o processo de 

reeducação, conscientização e reintegração, há um limite de prazo na duração de vínculo de 

até um ano e meio, onde as famílias acolhedoras pela Lei Municipal, nº 6723 passaram a 

receber a partir de 2016 um auxílio-subsídio de 60% do salário mínimo fornecido pela 

Prefeitura de Valadares para colaborar com os custos e cuidados rotineiros, como educação e 

atendimento à saúde e proteção. Durante o processo de acolhimento, a família acolhedora 

recebe, também, cursos de capacitação e formação contínua, além de acompanhamento 

sistemático feito por uma equipe técnica. 

O trabalho de proteção das crianças e adolescentes, segundo esclareceu Rosimeire, é 

feito de forma “humanizada e social, buscando”, através desta ação, “o fortalecimento de 

vínculos e reintegração familiar, tendo por benefício o amor, carinho e proteção que todos os 

envolvidos merecem e poderão dar e receber”. 

 

Metodologia 

 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois ela não se preocupa com nenhum tipo de 

representatividade numérica, e sim com o aprofundamento da compreensão das temáticas aqui 

propostas, que são: a importância das práticas publicitárias voltadas para causas sociais; e o 

serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa 

preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados e centra-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Metodologicamente, o presente trabalho é de natureza básica. Quanto aos 

procedimentos, configura-se como pesquisa bibliográfica, uma vez que “é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32), 

e também documental, pois no caso em questão, recorreu-se a fontes “mais diversificadas e 

 
11 Numa das entrevistas concedidas aos pesquisadores, autores deste artigo. As datas, locais e motivos das 

entrevistas estão detalhados na Metodologia. 
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dispersas, sem tratamento analítico, tais como [...] relatórios, documentos oficiais” 

(FONSECA, 2002, p. 32). Optou-se também pela adoção do procedimento de pesquisa-ação, 

que segundo Thiollent (1998), caracteriza-se como um tipo de investigação social com base 

empírica, por meio da qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

Para Fonseca (2002, p. 35), “a pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do 

pesquisador na situação a ser investigada”. E ainda, “O investigador abandona o papel de 

observador em proveito de uma atitude participativa e de uma relação sujeito a sujeito com os 

outros parceiros”. Nesse tipo de procedimento metodológico, o pesquisador, quando participa 

da ação, “traz consigo uma série de conhecimentos” que serão empregados no 

desenvolvimento da pesquisa.  

Do ponto de visto prático desta metodologia, várias etapas foram realizadas para 

execução da pesquisa e que resultou na proposta da campanha publicitária. Paralelamente às 

pesquisas bibliográficas e documentais que compuseram o nosso referencial teórico, foram 

realizadas duas reuniões de briefing12 nos dias 6 de setembro de 2018 e no dia 17 de outubro 

do mesmo ano para definição dos direcionamentos a serem tomados acerca das temáticas de 

acolhimento e o papel social da publicidade. Nessas reuniões estavam presentes a 

coordenadora do Família Acolhedora em Governador Valadares, a assistente social Rosimeire 

da Silva Santos, e a psicóloga Marisa Helena Andrade Souza, que forneceram as informações 

necessárias para melhor compreensão do funcionamento do programa e para fornecer 

elementos necessários para pensar e propor a campanha publicitária. 

O projeto Família Acolhedora é um serviço vinculado à Secretaria Municipal de 

Assistência Social. Portanto, as ações de comunicação e marketing que envolvem suas 

atividades são de responsabilidade da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de 

Governador Valadares, motivo pelo qual foi realizado contato com a Assessoria para dar 

ciência da proposta da campanha publicitária e coletar informações sobre quais procedimentos 

devem ser adotados e quais os limites legais e hierárquicos deveriam ser observados e 

respeitados ao se propor uma campanha em que o cliente está vinculado ao serviço público 

municipal. Procurou-se saber, entre outras coisas, se a campanha, mesmo não sendo proposta, 

criada e nem executada pela Assessoria de Comunicação, deveria utilizar a identidade visual 

 
12 Na publicidade, chama-se briefing todas as informações preliminares com as instruções que o cliente fornece à 

agência para orientar os seus trabalhos. É ele o roteiro norteador do trabalho a ser executado pela agência. 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

 

14 
 

da Prefeitura em suas peças. E também se há necessidade de a Assessoria acompanhar e até 

mesmo interferir de alguma forma na proposição dessa campanha. 

Resolvidas todas essas questões, definiu-se que a campanha que terá um apelo do 

ponto de vista da criança13, mostrando a necessidade de serem acolhidas por um lar 

provisório, propondo uma propaganda em formato de documentário audiovisual para veicular 

nas redes sociais e em TVs. Também será necessário a formulação das mídias sociais focada a 

cidade de Governador Valadares (tanto Instagram quanto Facebook) fazendo postagens 

introdutórias para mostrar o que é e como funciona o projeto Família Acolhedora, o que fazer 

para ajudar ou se integrar ao projeto. Pela proposta, a campanha publicitária terá duração de 

04 (quatro) meses. Nesse período, está previsto que um dos responsáveis pelo projeto 

receberá capacitação para que ao final da campanha, dê prosseguimento com o trabalho. Para 

melhor compreensão de como a campanha será executada, incluindo todas as atividades 

sugeridas e cronograma, foi criado um Plano de Ação, que se encontra em anexo, nas páginas 

17 e 18. 

 

Análise e resultados 

 

Após a realização dos procedimentos de coleta e análise dos dados sobre o projeto 

social Família Acolhedora, pode-se perceber que a ausência de visibilidade e reconhecimento 

do projeto em seu âmbito comunicacional afetam diretamente na carência de famílias 

cadastradas e no alcance social do projeto. A partir dos direcionamentos advindos do 

conhecimento acadêmico e do mercado publicitário, detectou-se a necessidade de 

humanização da causa para acompanhar os avanços da comunicação e aproximar o projeto da 

sociedade.  

Foi proposta a vinculação do projeto nas mídias digitais, juntamente com uma 

campanha para gerar engajamento e conscientização da sociedade em relação ao projeto. Para 

melhor organização, foi desenvolvido um plano de ação para um planejamento mais efetivo e 

detalhamento das ações a serem executadas durante o desenvolvimento da campanha e o 

cumprimento de prazos.  

 
13 Ao se afirmar que será feito um apelo do ponto de vista da criança, antecipamos que é sabido o direito de 

preservação da imagem da criança, prescrito no artigo 17 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O 

apelo significa que será baseado na história de como realmente acontece, que objetiva justamente gerar maior 

envolvimento e emoção, sem caracterizar ou expor o personagem menor de idade. 
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Assim sendo, foram planejadas as seguintes ações: elaboração das mídias sociais 

(Facebook e Instagram); produção de peças para enriquecimento das páginas online; visitas 

periódicas ao núcleo do projeto para captar novas informações, colaborando na contribuição 

do material audiovisual; apresentação do produto final e, por fim, a veiculação da campanha. 

A estratégia definida para elaboração da campanha agrega o novo cenário da 

publicidade, onde a emoção tem sido um dos pilares fundamentais na propagação da marca. O 

consumidor é multifacetado, já não é tão influenciado pela mídia como antes. Hoje 

questionam e buscam razões para a tomada de decisões. As pessoas estão mais receptivas e 

engajadas nas causas sociais. Com isso, os resultados esperados são de maiores engajamentos, 

aproveitando a oportunidade que o cenário atual da publicidade oferece. 

 

Considerações finais 

 

No processo de desenvolvimento do projeto, a proposta foi contribuir para que haja 

mais consciência e, sobretudo, valorização em relação a um importante processo de 

reestruturação social ainda pouco reconhecido na região de Governador Valadares. Através de 

estudos e discussões com os responsáveis pelo projeto, foram identificadas diferentes 

questões que necessitam de maior atenção e envolvimento da sociedade no processo de 

acolhimento e, com isso, mais possibilidades para realizar transformações de vida. 

A partir disso, considerou-se essencial a vinculação do tema nos canais midiáticos, 

pois com a constante evolução comunicacional, o cenário atual demonstra a necessidade de 

humanizar a relação das marcas com seus consumidores. A proposta do trabalho será a 

realização de uma campanha voltada para a informação e sensibilização de uma questão 

social, uma vez que um dos pontos falhos ressaltados pelos os mediadores do projeto é que 

este possui pouca credibilidade e reconhecimento. O resultado esperado é a propagação do 

conceito fundamental do projeto Família Acolhedora, uma vez que a publicidade exerce 

tamanha influência na sociedade e também, consequentemente, é influenciada por ela, 

estreitando as relações e interações dos indivíduos e suas ações. 

 

 

 

 

 

 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

 

16 
 

Referências 

 

BERNARDI, Dayse. Cada caso é um caso. V. 1. São Paulo: Associação Fazendo História: 

NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e 

do Adolescente, 2010. 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Disponível em: 

<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crianca-e-do-

adolescente-lei-8069-90 > Acesso em: 18 Out. 2018. 

 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008. (trad. Susana 

Alexandria JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008. (trad. 

Susana Alexandria 

 

KOTLER, P., KARTAJAYA, H., SETIWAN, I..Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio 

de Janeiro: Sextante, 2017. 

 

LINHARES, Juliana. (2016). V.1. história social da infância . INTA - Instituto Superior de 

Teologia Aplicada: Disponível em:  <http://md.intaead.com.br/geral/historia-social-da-

infancia/pdf/historia-social-da-infacia.pdf> Acesso em: 19 Out. 2018. 

 

LOPES, Célia. (2008). Adoção. Aspectos Históricos, Sociais e Jurídicos da Inclusão de 

Crianças e Adolescentes em Famílias Substitutas. Unisal. Disponível em: 

<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp111460.pdf> Acesso em: 10 Out. 2018. 

 

MARTINS, Dora. Apadrinhamento Afetivo: Guia de Implementação e Gestão. Instituto 

Fazendo História. São Paulo, 2017. Disponível em:  

<https://static1.squarespace.com/static/56b10ce8746fb97c2d267b79/t/59ca3630f7e0ab63a2a3

5c43/1506424421295/Apadrinhamento+guia_web.pdfl>. Acesso em: 01 de Nov. 2018. 

 

GONÇALVES J, SOUZA M, SANTOS R (2016).  Projeto Político Pedagógico: Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora. Disponivel em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B6XBgFqBzaydcFlGSDdabVhPRUxsdGxGY3I4Z0J3NW9

JUlJj/view> Acesso em 15 Out. 2018. 

 

RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma (2004). A institucionalização de crianças no Brasil. Rio de 

Janeiro: PUC-Rio. Disponível em: <http://www.editora.vrc.puc-

rio.br/media/ebook_institucionalizacao_de_criancas_no_brasil.pdf> Acesso em: 18 Out. 

2018. 

 

RIZZINI, Irene. Acolhendo Crianças e Adolescentes. V.2. São Paulo.  Cortez, 2007. Uma 

Breve História dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. Disponível em: 

<http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/noticia/uma-breve-historia-dos-

direitos-da-crianca-e-do-adolescente-no-brasil/> Acesso em: 18 Out. 2018. 

 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://md.intaead.com.br/geral/historia-social-da-infancia/pdf/historia-social-da-infacia.pdf
http://md.intaead.com.br/geral/historia-social-da-infancia/pdf/historia-social-da-infacia.pdf
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp111460.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6XBgFqBzaydcFlGSDdabVhPRUxsdGxGY3I4Z0J3NW9JUlJj/view
https://drive.google.com/file/d/0B6XBgFqBzaydcFlGSDdabVhPRUxsdGxGY3I4Z0J3NW9JUlJj/view
http://www.editora.vrc.puc-rio.br/media/ebook_institucionalizacao_de_criancas_no_brasil.pdf
http://www.editora.vrc.puc-rio.br/media/ebook_institucionalizacao_de_criancas_no_brasil.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/noticia/uma-breve-historia-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-no-brasil/
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/noticia/uma-breve-historia-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-no-brasil/


Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

 

17 
 

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A Pesquisa Científica. In: Tatiana 

Engel Gerhardt e Denise Tolfo Siqueira (Orgs.). Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: Editora 

da UFRGS, 2009, pp. 31-42. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez & Autores Associados, 

1988. 

 

XAVIER, Adilson. Storytelling Histórias que Deixam Marcas. Rio de Janeiro: Best Business, 

2015. 

 

YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª Ed. Porto Alegre. Editora: 

Bookmam. 2001.  Disponível em: 

<https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/02/yin-

metodologia_da_pesquisa_estudo_de_caso_yin.pdf> Acesso em: 20 Out. 2018. 

 

  

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/02/yin-metodologia_da_pesquisa_estudo_de_caso_yin.pdf
https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/02/yin-metodologia_da_pesquisa_estudo_de_caso_yin.pdf


Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

 

18 
 

Anexo – Plano de Ação da campanha publicitária para o Família Acolhedora 

 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

 

19 
 

Anexo – Plano de Ação da campanha publicitária para o Família Acolhedora 

 

 

 

 

 


