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RESUMO: O direito fundamental ao afeto, implícito no princípio da dignidade da 
pessoa humana e na prioridade absoluta dos direitos e do interesse superior da 
criança e do adolescente, assegurados na Constituição da República Federativa 
do Brasil, no ECA e na Convenção sobre os Direitos das Crianças, deve garantir 
a inserção desses indivíduos em convivência familiar. O Art. 19 da Lei 8069/1990 
- ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê que: “É direito da criança e 
do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. O que se propõe é um 
sistema de proteção infantil cujos princípios devem ser consolidados com ênfase 
na prevenção, coordenação e promoção dos melhores interesses da criança, em 
seus diversos estágios de desenvolvimento. Fornecer apoio aos pais, seja 
aconselhamento ou talvez um emprego, para que eles possam cuidar melhor 
dos filhos. Criação de canais alternativos, como assistência social, idealmente 
com parentes ou com alguém que a criança conheça. Se o parente ou alguém 
que a criança conhece não puder ser encontrado, será levada a um abrigo para 
adoção ou apadrinhamento civil ou afetivo. Sugestão de criação de casas de 
cuidado e bem-estar com programas diários que as crianças possam frequentar 
durante o dia para obter suporte, praticar esporte, ter experiência educacional, e 
depois ir para casa com suas famílias. Fornecer recursos para ajudar as pessoas 
a iniciarem negócios para que possam sustentar suas famílias adequadamente. 
Necessidade de uma abordagem abrangente, considerando que não há 
simplesmente um problema, mas que existem muitos problemas que estão 
conectados. O objetivo consiste em preservar o direito fundamental da 
convivência familiar saudável, preservando-se o afeto devido nas relações entre 
filhos e genitores no seio do grupo familiar. Aplicação do pensamento sistêmico, 
visão sistêmica da vida, de como funcionamos em rede, como estamos 
intercomunicados o tempo todo. Visão multidisciplinar com o auxílio da 
psicologia, de como funcionam os seres humanos nas suas relações sociais. 
Conceito de justiça mais humanizado através das ordens do amor e das ordens 
da ajuda da cultura e da filosofia de Bert Hellinger: “o amor preenche o que a 
ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. 
Ordem e amor atuam unidos...” .. Vidas que precisam de ajuda e de um olhar de 
respeito, atenção, altruísmo e alteridade para a restauração da paz e da ordem 
individual e social para o cumprimento dos direitos humanos fundamentais. 
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