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RESUMO 

 

SANTOS, Geisiane Nataly Andrade. Institucionalização de crianças e adolescentes em 

abrigos: história e implicações. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de 

Janeiro: UNIABEU, 2015. 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou analisar o processo de 

institucionalização de crianças e adolescente em abrigos, com o objetivo de verificar se 

mesmo após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) havia a manutenção de 

mecanismos de disciplinarização como estratégia de proteção e cuidado nos espaços de 

acolhimento. Esses mecanismos aparecem articulados a uma pretensa conservação da 

harmonia do ambiente, acabando por prejudicar o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes através do brincar e da expressão de sentimentos e emoções. Além disso, 

buscou-se analisar os desdobramentos dessa disciplinarização na vida dos acolhidos. Para esse 

fim foi utilizado como procedimento metodológico a revisão bibliográfica desta temática a 

partir das contribuições de autores como Michel Foucault, Donald Winnicott, Erving 

Goffman, Sônia Altoé, Irene Rizzini, entre outros. Conclui-se que apesar da construção de um 

aparato jurídico com vistas à proteção, da constituição de uma rede de apoio institucional e de 

políticas públicas criadas para esse fim, ainda é possível verificar resquícios de mecanismos 

de disciplinarização como estratégia de proteção e cuidado à criança e adolescentes em 

situação de acolhimento. Ressalta-se a importância do psicólogo frente a essa problemática, a 

partir da perspectiva de um olhar mais humanizado, desenvolvendo atividades lúdicas e 

propiciando um desenvolvimento saudável das fases da infância e adolescência, visando à 

promoção de um ambiente de acolhimento e cuidado no período de acolhimento. 

 

Palavras chaves: Institucionalização; Acolhimento; Crianças e Adolescentes; Abrigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This final project is sought to analyze the process of institutionalization of children 

and adolescents in shelters, with the aim to verify if even after the creation of the (Statute of 

the Child and Adolescent), it had the maintenance of disciplinary mechanisms as a strategy of 

protection and care in the support spaces. These mechanisms appear jointed to a so-called 

conservation of the harmony of the environment, and harm the development of children and 

adolescents through the play and the expression of feelings and emotions. In addition, we 

sought to examine the consequences of this discipline method on the lives of the children. To 

this end was used as methodological procedure to review this issue from the contributions 

from authors such as Michel Foucault, Donald Winnicott, Erving Goffman, Sonia Altoé, Irene 

Rizzini, among others. It is concluded that despite the construction of a legal apparatus with a 

view to the protection, the Constitution of a network of institutional support and public policy 

created for that purpose, it is still possible to check traces of disciplinary mechanisms as a 

strategy of protection and care to children and adolescents in need of support. It emphasizes 

the importance of the psychologist in this issue, from the perspective of a more human look, 

developing recreational activities and promoting healthy development of the phases of 

childhood and adolescence, aiming to promote an environment of welcome and care during 

the period of care and need. 

 

 

Key words: Institutionalization; User Embracement; Children and Adolescents; Shelter. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A escolha desse tema se dá após iniciar o estágio em uma unidade de abrigo, e a 

indicação da supervisora Carla Maria Mendes de um livro “Infâncias Perdidas: O cotidiano 

nos internatos-prisão” da autora Sônia Altoé, a partir daí meu interesse pela história do 

processo de institucionalização se intensificou. A partir das leituras e vivências no estágio 

observou-se resquícios do passado no presente, mesmo após a criação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e como as políticas públicas trabalham apenas as crianças, sem ter uma ação 

voltada a essas famílias, sendo comum idas e vindas das crianças em abrigos, pois se retira a 

criança e o problema continua no lar, para isso fizemos uma revisão bibliográfica de alguns 

teóricos como Michel Foucault, Donald Winnicott, Erving Goffman, Sônia Altoé e Irene 

Rizzini. 

 Nesse trabalho destaquei algumas fases desse processo de institucionalização, 

começando a partir da Roda dos Expostos, que funcionava no Educandário, que tinha por 

finalidade receber crianças abandonadas na “roda” por seus pais, muitas em nome da honra da 

família, pois a criança foi concebida fora do casamento.  Nesses locais as crianças tinham seus 

pertences retirados e logo inseridos na rotina, o qual tinha que se habituar às crianças e 

número reduzido de funcionários prestando atendimento. As medidas ligadas ao menor 

passam então a ser definidas sob critérios legais, passando a ser dependentes da ajuda pública. 

O serviço prestado era de forma corretiva, com base na disciplina civil e moral, pois eram 

vistos como filhos de pais “irresponsáveis”, logo a internação seria melhor solução, para que 

seus erros de sociabilidade fossem corrigidos. 

 Uma lei governamental criou o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) em 1941, 

tentando driblar o caráter normativo do código de menores, para executar uma política de 

assistência, mas não foi o que aconteceu, pois esse processo de confinamento de crianças e 

adolescentes do quadro marginalizador. Anos mais tarde, o SAM fracassa por pressão da 

sociedade em busca de um atendimento mais humanizado e não apenas corretivo. Em meio à 

ditadura no Brasil cria-se a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), a fim 

de melhorar a estruturação desses locais, a qualificação dos profissionais, novos métodos para 

se trabalhar o menor infrator e priorizar que a criança fique na família. Em 1979 surge o 

segundo código de menores que insistia em acionar o Juiz para resolver situações ligadas ao 

menor, ou seja, o menor continuava sendo objeto de tutela do Estado. 
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Essa situação só começa a tomar novos rumos com a criação e implementação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dando base para que os profissionais de 

políticas públicas pudessem realizar o trabalho de forma conjunta em prol das crianças e 

adolescentes que se veem isolados em locais totalmente institucionalizados. Para que 

houvesse mudança, o ECA traz a garantia que seus casos serão julgados a cada seis meses, 

que esse local de acolhimento será provisório, e a reinserção familiar será prioridade e só em 

ultimo caso a criança e o adolescente irão para adoção. 

 A percepção da criança e adolescente como sujeitos de direito, lhe proporcionaria a 

segurança que todas as tentativas seriam feitas em prol do seu retorno à sua família, pois o 

ECA estabelece que a equipe do abrigo tenha, juntamente com as secretárias de assistência 

social, dois anos para trabalhar a volta da criança e adolescente para a família de origem, 

família extensa e após esse prazo. Não tendo êxito, começasse um novo tramite que é 

inscrição dos mesmos no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), pelo qual famílias 

interessadas já descreveram o perfil do filho ideal para sua família, havendo compatibilidade, 

a equipe do fórum entra em contato com as mesmas para começar o contato com a criança. 

 Mas, mesmo com o passar dos tempos crianças e adolescentes continuam sendo 

“seguidos” por velhos hábitos; a disciplina que ainda é presente em abrigos, como forma de 

harmonizador do ambiente institucional. Esses espaços que antes apenas abrigavam, passam 

então a acolher essas crianças e adolescentes, mas as mudanças ainda são lentas, houve um 

avanço quanto à integridade física dos mesmos, mas no que tange a saúde emoção das 

crianças/adolescentes continuam estacionados, pois são impedidos de expressarem e qualquer 

desajuste é visto como rebeldia. 

 Diante de tais reflexões podemos perceber que cada fase teve sua importância, pois 

viemos de um processo de tentativas e erros, abordando as deficiências de atuação frente ao 

processo de institucionalização, para que pudéssemos chegar ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que foi muito bem estruturado. Observou-se que o atendimento oferecido ainda 

é feito de forma coletiva e corretiva, o que compromete a individualidade/subjetividade desses 

sujeitos. O psicólogo vem propor que o espaço de acolhimento propicie um atendimento mais 

humanizado e com a perspectiva de se ter um lugar para expressar seu sofrimento como, por 

exemplo, por meio da brincadeira, entre outras atividades. 
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CAP. 1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO INFANTO 

JUVENIL 

 

A discussão se dará através do desenvolvimento de um percurso histórico, enfatizando 

como era feito o acolhimento na época dos Educandários, que se encontrava em uma 

proporção que necessitava ser controlada, passando para a criação do Código de Menores de 

1927, que concebia que as crianças e adolescentes em situação irregular precisava ser 

enquadrado e então moldado para conviver com a sociedade, um objeto em poder do Estado. 

Posteriormente vale ressaltar a importância de outras fases de percurso, que é o 

Serviço de Assistência ao Menor (SAM), seguindo ainda um pouco da lógica frente à 

necessidade de então co responsabilizá-lo pelo seu estado atual, agindo de forma punitiva, 

mas não fica em vigor por muito tempo, sendo criada a Política Nacional de Assistência ao 

Bem Estar do Menor (PNABEM) e Fundação Nacional de Politica de Bem Estar do Menor 

(FUNABEM), com o olhar voltado para a proteção. Em seguida é revogado novamente o 

segundo Código de Menores de 1979, que ainda se encontrava nessa dualidade entre proteger 

e corrigir o mesmo sujeito. 

Ressaltando sua contribuição para mudanças de paradigmas e contribuição para a 

erradicação de métodos que contribuíam para o processo de institucionalização. Apontados 

desafios que ainda precisam ser rompidos após a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), pois ainda encontra dificuldade para sua efetivação plena. 

 

1.1 A “roda” como instrumento de “acolhimento” 

 

 

Do século XII ao século XV em Portugal, começam a surgir inúmeras igrejas e 

mosteiros, em volta dos quais se agrupavam todos os tipos de necessitados, como por 

exemplo, os doentes, viúvas, órfãos. Em nome das Obras de Misericórdia, aumentava-se o 

número de confrarias, chegando ao ponto de não darem conta de realizar tantas missas, para 

os que ali contribuíam. 

Destinadas à realização das Obras de Misericórdia, sendo sete espirituais 

(ensinar os simples, dar bom conselho, castigar com caridade, consolar os 

tristes, perdoar as ofensas, sofrer as injúrias, pedir a Deus pelos vivos e pelos 
mortos) e sete corporais (curar os enfermos, remir os cativos e visitar os 
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presos, vestir os nus, dar de comer aos famintos, de beber aos sedentos, 

abrigar os viajantes e os pobres e enterrar os mortos), as Irmandades da 

Santa Casa da Misericórdia se espalharam por toda Portugal e colônias, 
incentivada a sua difusão por D. Manuel, a partir do modelo da Misericórdia 

de Lisboa, fundada em 1498 (ARANTES, 2010, p.6). 

 

No Brasil no século XVIII, a assistência aos necessitados surge na Santa Casa de 

Misericórdia, com a Roda dos Expostos, lugar onde as crianças eram postas, pois tinha como 

missão prestar serviços aos mais carentes, desassistidos e abandonados. Seguindo o modelo 

de outros países e estados, dando ênfase ao surgimento no Rio de Janeiro. 

Assim como era a prática em Portugal, as primeiras iniciativas assistenciais 
em relação ao recém-nascido no Brasil se deram instalando-se Rodas dos 

Expostos nos hospitais das Misericórdias ou em prédios anexos. No século 

XVIII, três foram as Rodas criadas no Brasil: Salvador (1726), Rio de 

Janeiro (1738) e Recife (1789), sendo as demais criadas no século XIX. 
(ARANTES, 2010, p. 6). 

 

 O nome a Roda dos Expostos se dá pelo fato da existência de uma roda pela qual a 

criança era colocada e assim o responsável pela criança não era identificada1, esse bebê que 

antes era deixado em qualquer local. Através do giro de um dispositivo, mais uma criança 

rejeitada é deixada aos cuidados das freiras, no pensar dos pais, uma oportunidade de viver ou 

a única oportunidade do bebê ter um enterro cristão, já que muitos eram colocados ali, já 

mortos ou muito doentes. 

 É importante ressaltar que a origem da Roda dos Expostos se deu como uma forma de 

amenizar o problema social de abandono de crianças que era feito em locais desapropriados, 

no entanto, pode se pensar que essas crianças colocadas na “roda” eram somente filhos de 

pessoas sem condição financeira para cuidar. Por sua vez muitas tinham diversas razões, 

como os casos de moças de famílias “nobres” que engravidavam e, para polpar as famílias da 

vergonha viam como solução o abandono de seus bebês ou quando descobertas eram forçadas 

pela própria família a cometer tal ato. 

Após a criança dar entrada na Casa de Misericórdia, a mesma passaria aos cuidados de 

uma ama de leite. As amas se caracterizavam como mulheres de baixa renda e na maior parte 

sem nenhum nível de instrução escolar, vendo nesse emprego uma fonte se sobrevivência. Por 

                                                             
1 Nos dias atuais foi criado o Projeto de lei nº 3220, de 2008 do Sr. Sérgio Barradas Carneiro, no Art. 2º “É 

assegurada à mulher, durante o período da gravidez ou até o dia em que deixar a unidade de saúde após o parto, a 

possibilidade de não assumir a maternidade da criança que gerou”. Projeto em nome do combate ao infanticídio 

que lhe concede o direito ao anonimato 
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pouco ou falta de recursos, a instituição procurava inserir o mais rápido possível os órfãos nas 

atividades de manutenção do local. 

Sobre as amas de leite Rizzini2 afirma: 

As amas externas eram frequentemente acusadas de maus tratos aos 

expostos, pelas Misericórdias e pelos higienistas que passaram a se ocupar 

do tema no século XIX. No entanto, as estatísticas que começaram a ser 

organizadas no período mostravam que o aumento da criação externa 
diminuía a mortalidade das crianças. Permanecer na instituição com crianças 

doentes e sadias em aglomeração insalubres eram mais pernicioso do que o 

risco de contratar amas que só visavam o benefício do parco salário. 
(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 23 - 24). 

 

 As Casas de Misericórdia funcionavam de forma independente, mas após o alto índice 

de mortalidade infantil, se instaurou uma investigação acerca do tratamento prestado no local, 

onde as amas foram tiradas de suas funções, e aplicando um novo sistema de ingresso dessa 

criança, sendo feita de forma aberta, para o reconhecimento do expositor, aumentando 

também a faixa etária aceita, pois no começo só se admitia bebês. A partir desse momento 

perde-se esse título de caridade, passando a ser controlado pelo Governo, devido a 

dependência financeira, momento que começam a surgir as políticas públicas.  

 

1.2 Olhar do Estado para o Social 

 

 

O primeiro Código de Menores, também conhecido como o Código Mello Mattos, 

nome dado em homenagem ao jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos3 foi criado 

em 1927 (Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927) pela qual a criança passa a ser 

identificada como o "menor em situação irregular". Desse modo passa para o poder judiciário 

                                                             
2 Socióloga, Doutora pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), com formação em 

Psicologia pela Universidade Santa Úrsula, mestrado em Serviço Social pela Universidade de Chicago (School 

Of Social Service Administration). Atualmente é professora do Departamento de Serviço Social da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (Graduação e Pós-Graduação) e diretora do Centro Internacional de 

Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI) em convênio com a PUC-Rio. Em âmbito internacional foi 

Presidente da Rede internacional de intercâmbio de pesquisa na área da infância (Childwatch International 

Research Network 2002-2009) e foi professora visitante na Universidade de Notre Dame em Ciências Sociais 

com foco em Estudos Latino-americanos em 2006, realizando seu Pós-Doutorado junto ao Institute for 

International Studies. Irene Rizzini recebeu o prêmio Guggenheim referente a 2008-2009. 
3 Nascido em Salvador - BA, em 19 de Março de 1864. Foi o 1° juiz de Menores do Brasil, nomeado em 02 de 

Fevereiro de 1924, exercendo o cargo na então capital federal e cidade do Rio de Janeiro, criado em 20 de 

Dezembro de 1923, até o seu falecimento, em 1934. 
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a tarefa de decidir os interesses dos menores, que tenham sido abandonados ou estejam 

vivendo em situação inadequada, onde eram decididas de forma arbitrária. 

Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente ás 

medidas de assistência e proteção contidas neste Código. (BRASIL, 1927). 

 

Momento marcado pela doutrina do Direito do Menor, onde aparece um documento 

legal para o público abaixo de 18 anos, a partir desse acontecimento a criança e o adolescente 

seriam dever do Estado, o que nessa época resultou em regime de internações, pois para 

“recuperar” a população infanto juvenil, significava moldá-lo conforme desejo do Estado, 

mesmo que isso custasse o vínculo familiar, pois a emoção, o afeto era colocado em segundo 

plano, pois a maior preocupação era a correção. Esse primeiro Código de menores foi 

revogado pela Lei nº 6.697, de 1979. 

O Código Mello Mattos foi considerado um marco jurídico-institucional, momento 

que se atribuiu poderes regulamentares aos juízes de menores para julgarem caso a caso, 

através de uma avaliação subjetiva, forma que evitaria que jovens abandonados e irregulares, 

fosse para a mesma instituição.  

Embora elaborado exclusivamente para o controle da infância abandonada e 

dos delinqüentes de ambos os sexos, menores de 18 anos (art.1°), o Código 
Mello Mattos seria, apesar disto, o primeiro diploma legal a dar um 

tratamento mais sistemático e humanizador à criança e ao adolescente, 

consolidando normas esparsas anteriores e prevendo, pela primeira vez, a 
intervenção estatal nesta delicada seara social (AZEVEDO, 2007, pag. 3). 

 

Momento marcado pela apropriação da responsabilidade do Estado, em tomar o lugar 

de controle dessa situação. Em 1948, foi instalada a Agência de Família da Legião Brasileira 

de Assistência, que atuaria no Tribunal de justiça do Rio de Janeiro, onde foram contratados 

assistentes sociais que funcionariam como um filtro, para averiguação de cada caso, 

apontando se havia realmente a necessidade de internação desses menores, que eram 

apreendidos em vias públicas como delinquentes, jogando luz nas questões sociais que 

perpassavam essas crianças e adolescentes. O Código Penal veio implementando uma nova 

visão desse menor, onde se acabaria com as apreensões que eram feitas aos menores 

aprendidos nas ruas, de forma indiscriminada como podemos ver no “Art. 27 - Os menores de 

18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial”. 
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Segundo Silva (2004), o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), foi criado em 1942, 

com uma perspectiva de Sistema Penitenciário, com um prisma correcional-repressivo, que 

estava diretamente ligada ao Ministério da Justiça. Essa lógica de reclusão e repressão que a 

população infanto juvenil, praticantes de atos infracionais eram submetidos, chegou a ser 

equiparado ao sistema penitenciário. A sociedade lutou durante três décadas para o fim do 

SAM, que desenvolvia práticas repressivas, o que não trazia benefícios a nível de assistência 

as famílias. A política do SAM (2005) estava embasada na doutrina de internamento, onde já 

contava com vários educandários específicos para meninos, que favorecia aos pais que, de 

certo modo não queriam ou não tinha condições de criar seus filhos, pois encontrava nesses 

locais a aparente resolução de um “problema”, onde se fortalecia a exclusão dessa criança e 

adolescente do convívio e integração na comunidade, onde as condições de cuidado 

oferecidas nesses locais eram feitos sem que houvesse uma fiscalização quanto à higiene ou 

integridade dos mesmos que ali eram internados.  

Em dezembro de 1964 com a lei 4.513, se elucida a Politica Nacional de Bem- Estar 

do Menor (PNBEM) que começa a atuar tendo que combater a herança deixada pelo SAM, 

que tinha como doutrina o internamento, então começasse pela melhor estruturação desse 

local, para então pensar a capacitação de pessoal para trabalhar nesses locais, que 

posteriormente se torna a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) onde se 

implantava uma politica nacional de bem-estar do menor. 

[...] no ano de 1964 — primeiro ano do regime militar — é estabelecida a 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), com proposta 

claramente assistencialista, a ser executada pela Fundação Nacional de Bem-
Estar do Menor (Funabem). A Funabem surgiu como integrante do 

Ministério da Justiça, tendo sido transferida, depois, para a Previdência 

Social, na qual permaneceu de 1972 até 1986 (SILVA, 2004, p. 23). 

 

Sobre a política do PNBEM: “[...] sua prioridade era a colocação de crianças em lares 

substitutos e em nenhum momento havia a preocupação em analisar criticamente as 

engrenagens e tramas produtoras de miséria, abandono e exclusão social.” (AYRES, et al, 

2002, p. 133). Onde desempenharia orientação, auxílio financeiro e fiscalização das 

instituições incumbidas de promover a proteção às crianças e adolescentes, mas mediante um 

problema social dos mais graves, as ações deram lugar às omissões. 

Defendendo uma política que a família é uma instituição social de importância 

imprescindível para a sociedade e constituição Infanto Juvenil, sua analogia era o acolhimento 
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em casos extremos, como diz a Rizzini e Rizzini (2004), “internação como último recurso foi 

sempre repetido, mas pouco seguido”, as tentativas em combate ao uso do acolhimento de 

forma indiscriminada não teve êxito, pois os acolhimentos continuavam a acontecer como 

sendo a única alternativa para o problema social, incluindo infraestrutura, alimentação e 

cuidado. 

 As medidas estavam acontecendo para se tirar o menor da situação de risco, mas 

pouco se fazia para combater o motivo pelo qual essa criança teve que ser retirada de casa, a 

pobreza, falta de informação educacional, continuava no mesmo local, contribuindo para que 

a volta de criança se torne cada vez mais distante. Essa família também se torna vítima por 

não receber a assistência que lhe é direito. O processo de institucionalização acometeu várias 

crianças e adolescentes durante anos, e até o final da década de 1980, essas instituições eram 

chamadas de “internatos para menores” ou “orfanatos” locais que forneciam uma assistência 

social, mas nem todas as crianças e adolescentes eram abandonadas ou moradores de rua, 

alguns possuíam famílias.  

São espaços destinados ao acolhimento e proteção para aqueles que se 

encontram momentaneamente sem referência familiar, sendo ameaçados, 

assediados ou envolvidos com o tráfico de drogas, usuários de drogas, 
vítimas de violência intra e extrafamiliar (física, sexual, psicológica, 

negligência) ou ainda filhos de pais destituídos do pátrio poder (RIZZINI; 

RIZZINI, 2004, p.55). 

 

 Em 1979 é revogado o primeiro Código de Menores, no qual surge o segundo Código 

de Menores com uma concepção de assistencialista em prol das crianças e dos adolescentes. 

Ainda sim o Estado continuava a aplicar o Código conforme acionamento de Juiz caso o 

menor saísse das normas, segundo SCHEINVAR (2002, p. 103) “[...] estar em situação 

irregular é, concretamente, conforme o Código de Menores, entre tantas outras coisas, a 

manifesta impossibilidade de os pais proverem ‘condições essencias à subsistência’”. No 

Código de 1927, o menor era considerado como um objeto de tutela do Estado, situação que 

se acentua no Código de 1979, onde o rigor aumenta, levando que famílias passem por mais 

privações, pois cada vez mais os padrões de bem viver se distanciam, comparados às classes 

de elites, assim esses padrões de necessidades ficam inalcançáveis, sem que sejam dadas 

condições de alcançá-las, desse modo sofrem com a perda da guarda de seus filhos, como se a 

classe em que se encontram os colocasse em situação de irregulares. 
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 Na década de 70, a UNICEF4 Brasil, aprovou uma nova visão, com uma perspectiva 

voltada para a situação da infância, buscando entender as políticas. A partir daí, constata que 

essas politicas deveriam incorporar o planejamento econômico e social do País, dando 

destaque aos programas preventivos. Em 1979, o UNICEF celebrou o Ano Internacional da 

Criança, uma década chamada de Década dos direitos. Em 1985, o UNICEF apoiou o 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, uma ONG importante na área da 

infância, o que corroborou para chamar a atenção para o problema vivenciado por várias 

crianças, que tinham seus direitos violados (UNICEF, 2015). 

A criação da Constituição Federal surge como um marco revolucionário, para garantir 

os direitos básicos, como saúde e proteção integral, defendendo uma politica de assistência e 

introduzindo o conceito de seguridade social. Momento em que começa a ser assimilado que o 

lugar da criança e do adolescente é junto a sua família. Dando um empoderamento ao Poder 

Judiciário, a fim que nesse haja caso os direitos sejam lesados, para que houvesse uma maior 

efetividade no cumprimento dos diretos fundamentais. Levando em conta que seu surgimento 

se dá logo após o fim da ditadura militar, época que foi marcada pela restrição e repressão.  

Art. 227 § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 

da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 

não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 

2010) (BRASIL, 1988). 

 

 Para a Constituição Federal a família é vista como uma instituição social 

imprescindível, a base dessa sociedade, apesar do que se tem visto ao logo dos anos, onde 

estavam seguindo em direções opostas, pois a primeira resposta para o problema de 

vulnerabilidade ou situação de risco, sempre foi o afastamento da criança ou adolescente do 

convívio familiar. Passando para um novo momento em que se nota que essas crianças 

deixam de ser classificadas como “pequenos adultos” para ocupar um lugar nessa sociedade, 

na teoria deixasse de ser objeto para ser sujeito de direito na sua totalidade, onde são 

considerados como sujeitos em desenvolvimento. 

 

                                                             
4 O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF – foi criado no dia 11 de dezembro de 1946, por 

decisão unânime da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os primeiros programas do UNICEF forneceram 

assistência emergencial a milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. 

Em 1950, foi instalado o primeiro escritório do UNICEF no Brasil. 
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1.3 O Estatuto da Criança e do Adolescente e as novas diretrizes de assistência 

 

 

O Estatuto5 da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas jurídicas que veio 

para complementar o artigo 227 da Constituição Federal. Veio instaurar direitos para a 

população infanto juvenil, levando em conta esse atendimento integral e sendo um documento 

exemplar de direitos humanos. Essas leis foram criadas em prol da criança e adolescentes, que 

são protagonistas dessa causa, para que haja diminuição e punição nos casos de mortalidade 

infantil, redução do trabalho infantil, maus tratos e violências sexuais ou emocionais. 

Através da aprovação da lei 8.089 de 13 de julho de 1990, o ECA, que se obtém uma 

nova percepção de internação, já que seria avaliado caso a caso para então em situações 

específicas fosse feita a retirada das crianças de seus lares. Tendo como base que o local, 

nesse caso o abrigo, para onde fosse encaminhada a criança, seria de caráter provisório, 

visando à proteção desse menor que se encontra em situação de risco pessoal e social.  

ECA, Art. 92, com os seguintes princípios: 

I - preservação dos vínculos familiares; 

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família de origem; 

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 

V - não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados; 

VII - participação na vida da comunidade local; 

VIII - preparação gradativa para o desligamento; 

                                                             
5 “Aqui consta o título de Código do Menor, mas as pessoas, os líderes, os prelados, os pastores, as assistentes 
sociais preferem a palavra ‘estatuto’ – não sou advogado, mas me parece que ‘código’, aqui, no Brasil, tem o 

sentido de coibir, de colocar proibições, de punir, e ‘estatuto’ representa mais os direitos da criança. Essas 

entidades, já começam a pedir que, em vez de código, se coloque a palavra ‘estatuto’ e se garantam amplos 

direitos, se apliquem recursos, para que essas crianças sejam, efetivamente, recuperadas, que elas possam ter 

educação, como as outras crianças têm, que possam não viver só da mendicância e não comecem a perder sua 

dignidade logo no início de sua infância, quando, atiradas à rua, são submetidas a todo tipo de vexame, quase 

tratadas como animais, certamente tratadas de maneira pior do que os animais domésticos da classe média e da 

classe média-alta brasileira” (Senador Gerson Camata, em sessão de aprovação do Projeto de Lei do Estatuto 

(PLS nº 193/89), Diário Oficial da União, Senado Federal, 31 de maio de 1990). 
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IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

(BRASIL, 1990).  

 

Com novas perspectivas de atuação, as ações da política de atendimento a criança, 

passam a romper com essa visão do menor em situação irregular, que tinham como base o 

Código de Menores, recolocando esse menor para um lugar de um sujeito de direitos, onde 

estão em fase de desenvolvimento e necessitam de proteção. À caminho da ruptura da cultura 

de institucionalização de crianças, se faz necessário a preservação dos vínculos familiares e 

comunitários, proporcionando-lhes cuidado e espaço para seu desenvolvimento. É 

determinação do ECA que esses locais que possuem programas de acolhimento institucional 

emitam relatório de avaliação no mínimo semestralmente a respeito da condição de cada 

criança e adolescente, mediante Plano Individual de Atendimento (PIA), o que favorece o 

processo de individualidade da criança, segundo o artigo 19 do ECA: 

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 

multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (BRASIL, 1990).  

 

 Rompendo com o assistencialismo filantrópico e fiscalização no âmbito da esfera 

federal exercido pelo Código de Menores, para se focar em ações socioeducativas e 

apontando para um caminho participativo, objetivando que houvesse um novo olhar em 

direção a essa população desprotegida, abandonando as velhas práticas de reformar ou 

modelar, muitas vezes de forma repressiva, com o intuito do termo proteção de fato pudesse 

trazer a essas crianças e adolescentes a condição de desfrutar de seus direitos, defendendo a 

política de erradicação de qualquer tipo de violação dos direitos conquistados, para isso novas 

assistências foram criadas, com uma força tarefa de fiscalização e execução dos direitos, para 

que de fato os recursos tenham o destino e exercício de suas atribuições destinadas, prezando 

pela proteção integral. 

 Em 1993 houve a sanção da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei Nº 8.742, 

de 7 de Dezembro de 1993, que foi criada com a finalidade de que seja cumprida a assistência 

social como um direito do cidadão e dever do Estado.  Leva-se em conta que essa família tem 

direito de ficar com seu filho, passando a trabalhar de forma conjunta com o Estado, 

município, ONGs e população. O trabalho se volta para o estímulo e ajuda para as 
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competências dessas famílias possam se desenvolver. Pois as famílias que tiveram seus filhos 

levados para abrigos, se encontravam em situação de moradia inadequada, falta de emprego, 

onde eram vítimas da inacessibilidade ao que as políticas públicas deveriam oferecer. 

Art. 2° A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos 

sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e 

promovendo a universalização dos direitos sociais. (Redação dada pela Lei 

nº 12.435, de 2011). 

(BRASIL, 1993). 

 

 Assim como o LOAS com seu olhar à família, o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) tem como fundamento a gestão participativa, que conta com recursos dos três níveis 

de governo para a concretização das suas metas, que abrangem os níveis nacionais, estaduais 

e municipais. É coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) que trabalha em conjunto com a sociedade civil. 

Conforme consta na Norma Operacional Básica da Assistência Social (2005), com 

essa nova perspectiva de se trabalhar com a sociedade civil, através da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e ações sociais a nível federal, estadual e nacional, se estabelecem 

novas diretrizes para a Política Nacional da Assistência Social/SUAS, concretizada em 

setembro de 2004, processo que se dá através do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), em todo o 

território nacional. 

Em 6 de julho de 2011, é sancionada a Lei 12.435, que garante a continuidade do 

SUAS, no qual diz: “Art. 6º § 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de 

organização, o território”. De acordo com Brasil (2004), o SUAS é sistematizado em dois 
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tipos de proteção social, como a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos, 

através da disponibilização de programas, projetos, serviços e benefícios às famílias em 

situação de vulnerabilidade social. A outra é a Proteção Social Especial, específica às famílias 

que já se encontram em situação de risco e estejam com seus direitos infringidos por 

decorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, entre outros aspectos. 

Em 2006 é criado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária6 (PNCFC), que tem como 

primícia o cuidado com instituição familiar, dando ênfase na prevenção do rompimento dos 

vínculos familiares, a verificação caso haja necessidade de acolhimento institucional, se tem 

qualidade nos serviços oferecidos as crianças ou adolescentes e o empenho para o retorno a 

família de origem e em outros casos a inserção em família substituta. 

  Este Plano representa uma referência nas políticas públicas do país, ao desatar com a 

prática de institucionalização de crianças e adolescentes, consolidando o modelo da proteção 

integral, resguardando os vínculos familiares e comunitários conquistados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  Todo esforço do Estado e sociedade se dá para a efetivação da 

visão indissociada da criança e adolescente de seu contexto familiar e comunitário. Pautada na 

politica de intersetorialidade para que de fato não haja falhas na comunicação de informações, 

pertinentes a ambos os setores, pois crianças e adolescentes não são fragmentadas, por isso o 

atendimento se realiza de forma integral, por meio de políticas públicas para a plena garantia 

dos direitos. 

As estratégias, objetivos e diretrizes deste Plano estão fundamentados primeiramente 

na preservação dos vínculos familiares, na capacitação do atendimento dos serviços 

oferecidos de acolhimento e no primordial empenho para o retorno ao convívio com a família 

de origem. Tendo se esgotado as possibilidades dessas ações, é feito o trabalho para o 

ingresso em uma família substituta, onde continua o zelo pela garantia dos direitos dessa 

criança e adolescente. Segundo Rizzini; Pilotti (2009, p. 8) “[...] apesar do tempo transcorrido 

e das muitas mudanças, percebe-se no presente, idéias e práticas cuja herança vem de muito 

longe”. O que podemos ver desde a Roda dos Expostos até o ECA são tentativas repetidas de 

ações que não funcionaram, o que será discutido ao longo desse trabalho. 

                                                             
6 O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária foi elaborado por uma Comissão Intersetorial coordenada pelo Conselho Nacional dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes - CONANDA, pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e promulgado em dezembro de 2006. 
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As formulações de políticas de proteção que viam sendo articuladas ao longo da 

história para pobres, órfãos e abandonados, reafirmavam ou corroboravam para a 

continuidade de acolhimento como uma opção acertada para a situação de risco, como diz 

Dias e Silva (2012, p. 180) “[...] instituições que tinham como objetivo separar do poder 

público aquilo que provocava desordem social e ia contra a dignidade humana, neste caso o 

abandono e maus-tratos de crianças”. 

O termo “abrigo” surge com a discussão do ECA, na década de 80, de acordo com 

Silva (2004, p. 38) são considerados abrigos: ”[...] todas as instituições que oferecem 

acolhimento continuado a crianças e adolescentes desacompanhados de seus familiares, o que 

pressupõe regularidade nos serviços oferecidos e determina ao dirigente da instituição a 

equiparação legal ao guardião dos meninos e das meninas acolhidos”. O que será discutido 

com maior ênfase, ressaltando o cuidado oferecido nesses locais. 
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CAP. 2 ESPAÇO DE PROTEÇÃO x ESPAÇO DE DISCIPLINARIZAÇÃO 

 

 Esse capítulo visa analisar as unidades de acolhimento que se destinam a criança e ao 

adolescente em situação de vulnerabilidade, onde seus direitos estejam ameaçados ou 

rompidos, fazendo um apanhado específico sobre o que é o abrigo. Mostrando como esse 

assunto ainda precisa ser discutido e repensado para que, de fato, essas crianças e 

adolescentes possam estar com seus dados atualizados e com seus direitos assegurados. 

 Outra discussão importante é a questão dos Conselhos tutelares, que estão diretamente 

ligados aos abrigos, que surgem de forma independente de ação judicial, para uma maior 

aproximação da população, e que devem zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e 

adolescentes. Após a entrada da criança/adolescente na instituição, é necessário desenvolver o 

Planejamento Individual de atendimento (PIA), que constará as informações do caso, o que o 

trouxe ao lugar de acolhimento até os planos de conduta frente a essa demanda, outra passo 

importante é o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), onde a mesma deve estar 

inserida e em alguns casos no Cadastro Nacional de Adoção (CNA). 

 Por fim faremos a discussão sobre a disciplinarização, onde essas instituições não 

perderam velhos hábitos de docilizar crianças e adolescentes. A produção de corpos dóceis 

como maneira de facilitar e harmonizar o ambiente. A difícil trajetória da criança e 

adolescente acolhidos, esperando por até dois anos, até que seu caso seja resolvido, e muitas 

das vezes essa resolução está em ir para a adoção, o que para alguns já é tardia. 

 

2.1 Unidades de acolhimento e equipe técnica 

 

O abrigo entra como a sétima medida de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA, em prol da criança, onde prevê que sejam desenvolvidos pela equipe 

técnica os procedimentos afins que os vínculos não se percam, pois com a sua implementação, 

é enfatizado a importância da família no desenvolvimento Infanto Juvenil. Nas instituições de 

acolhimento não devem conter placas indicativas, para se evitar a estigmatização dos 

usuários, prezando para o modelo de casa comum, como as demais do bairro. (BRASIL, 

1990) 
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Os quatro diferentes serviços de acolhimento que estão à disposição da justiça para o 

acolhimento de crianças e adolescentes, que necessitam ser retiradas de suas famílias por um 

determinado período de tempo são: Abrigos Institucionais; Casas - Lares; Famílias 

Acolhedoras e Repúblicas. As características do Abrigo Institucional são: 

 
O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido 

na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e 
condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. Deve 

ofertar atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer o 

convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos, bem 
como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade 

local (BRASIL, 2009). 

 

Outro tipo de instituição é a casa lar, ela se enquadra em uma modalidade de 

acolhimento residencial, onde os cuidadores são chamados de “pais sociais”, e esse local seria 

indicado para grupos de irmãos, que se encontram em uma situação onde não possam voltar a 

morar com a família, e alguns que estejam sem perspectivas de serem adotadas. (DIAS; 

SILVA, 2012, p. 181). A diferença da casa lar para o abrigo institucional está no menor 

número de crianças atendidas e a figura do educador ou cuidador residente – pessoa ou casal 

que reside na casa lar juntamente com as crianças ou adolescentes atendidos. 

O Abrigo deve ser visto e utilizado enquanto local de acolhimento, em caráter 

provisório, pois a criança ou adolescente ficará ali enquanto aguarda que as medidas 

apontadas pela equipe técnica da justiça sejam cumpridas para o seu retorno, para isso é 

imprescindível que essa família seja acompanhada pelos dispositivos (CRAS, CREAS, CAPS 

II, CAPSad, etc.) e contempladas com programas sociais, para o empoderamento dessas 

famílias, para que então consigam uma decisão liminar deliberada pelo Juiz (a). Esse espaço é 

muitas vezes confundido como um lugar de reabilitação, orfanato, confinamento e lugar para 

disciplinarem crianças e adolescentes, mas o que não deve ser esquecido é que todos que 

entram nesse espaço são vítimas de um sistema. 

Art. 101. § 7º O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais 

próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo 

de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de 
origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de 

promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou 

com o adolescente acolhido (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
(BRASIL, 1990). 
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A Constituição Brasileira de 1988 define família, no Art. 226, parágrafo 4: “entende-

se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus 

descendentes”. Semelhantemente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 

25, define como família “a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes”. 

Para o Art. 19 – 1º da Constituição de 1988 as crianças ou adolescentes em programas 

de acolhimento familiar ou institucional, deverá ter sua situação reavaliada, no máximo, a 

cada seis meses, pelo Juiz (a) da comarca, que se baseará nos relatórios da equipe 

interprofissional ou multidisciplinar de cada instituição, apontando para a reintegração 

familiar ou colocação em família substituta. O Art. 19 – 2º determina que a permanência da 

criança ou adolescente em acolhimento institucional, não deve se prolongar por mais de dois 

anos, com exceção de casos específicos. Essa família tem prioridade em relação à guarda de 

seus filhos, como assegura no Art. 19 – 3º da Lei Nº 12.010, de 3 de Agosto de 2009.  

Para a efetivação do trabalho com as famílias é necessário compreender a 

configuração, conhecer suas competências e conceber sua inserção na comunidade, para que o 

trabalho tenha metas pontuais. Potencializar essas famílias na importância em desenvolver 

seus papel de cuidadora e protetora, através desse afastamento do filho (a) pelo qual todos 

passam por um processo de sofrimento. 

Segundo Altoé7 (2008) ainda é possível observar fragmentos do percurso histórico da 

criança e do adolescente, onde crianças continuam sendo abandonadas, pelos vestígios da 

miséria, que ainda assolam a população de classe baixa, o que acarreta no acolhimento, mas 

existe a necessidade de um processo de desconstrução dos processos de asilamento. Os 

programas não conseguem alcançar a totalidade, onde é feito um assistencialismo que tem por 

finalidade atender as populações carentes ou necessitadas em favor de uma política que os tire 

dessa condição. Estamos em um período no qual essas crianças e adolescente tem previsto em 

lei, que seus direitos “estão garantidos”, mas o seu cumprimento ainda é algo que vem sendo 

discutido, até onde irá a falta de efetivação dos projetos para a população infanto juvenil e 

quais as razões pelo qual o trabalho desenvolvido não atinge eficácia plena. 

                                                             
7 Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974), mestrado em 

Ciências da Educação - Universite de Paris VIII (1980) e doutorado em Ciências da Educação - Universite de 

Paris VIII (1988), pós-doutorado pela Univ.Paris-Diderot (2011). Atualmente é professor adjunto da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia 

Jurídica e psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, criança e adolescente em 

vulnerabilidade social e análise institucional. 
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Algumas famílias acabam perdendo a guarda de seus filhos devido a vários fatores, 

como a permanência das situações que acarretaram para o acolhimento, quando as mesmas 

vão para adoção enfrentam mais um processo de institucionalização, pois uma parcela 

significativa de pessoas na fila de adoção procuram crianças brancas de no máximo 3 anos de 

idade, não correspondendo com o cadastro de criança, um dos fatores corroborativo com 

relação à criança sair do perfil mais procurado, é a burocracia existente para inclusão dessa 

criança, pois por 2 anos será feito um trabalho com a família de origem, caso não haja 

sucesso, só ai começa uma nova burocracia para entrar nessa fila de adoção (OLIVEIRA, 

2006). 

 

2.2 Cumprimento Jurídico 

 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as instituições 

que antigamente eram nomeadas como orfanatos, educandários ou colégios internos, passam a 

ser conhecidas e renominadas de abrigos, momento que entra em vigor novas diretrizes de 

funcionamento para romper com um passado em que crianças e adolescentes eram legalmente 

afastados da vida comunitária e familiar, alguns por muito tempo. Após vinte e cinco anos da 

promulgação do estatuto, é possível perceber os resquícios das unidades da Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM que atendiam carentes e abandonados, o que não 

diferencia de hoje, onde mais uma vez a pobreza tem sido colocada como critério 

(OLIVEIRA, 2006, p. 39). 

O Conselho Tutelar surge com a descentralização político administrativo e o 

aparecimento da participação popular, que podemos ver no Art. 204, I e II, do ECA. A criação 

dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais de Direitos da Criança e do Adolescente, se 

dar dentro de uma política de atendimento e com a obrigação de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da Criança e Adolescente. 

Art. 24. A autoridade do Conselho Tutelar para tomar providências e aplicar 

medidas de proteção, e/ou pertinentes aos pais e responsáveis, decorrentes da 

lei, sendo efetivada em nome da sociedade para que cesse a ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente. (BRASIL, 2014). 

 

 Segundo o Art. 136 do ECA, as atribuições do Conselho Tutelar estão em atender as 

crianças e adolescentes que estejam com seus direitos ameaçados ou violados pelos pais ou 
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responsáveis, pela sociedade ou Estado ou pela sua própria conduta. Após essa verificação 

devem aconselhar aos pais ou responsáveis, encaminhando os mesmos a tratamentos 

psicológicos; advertência; orientar sobre o encaminhamento da criança a tratamento 

especializado; a importância de acompanhar a frequência do filho na escola; participar de 

curso de orientação, caso não resolva pode optar pelo afastamento do convívio familiar8 ou 

perda da guarda da criança ou adolescente. Feito isso, deve acionar outras serviços públicos 

para que trabalhem em conjunto. 

De acordo com o ECA9, além dos conselheiros, outros profissionais tem o dever de 

proteger as crianças, como o médico, professor ou responsável pelo estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, pelo qual tenha sido 

observado que essa criança ou adolescente tenha ou esteja sofrendo maus tratos, eles tem por 

obrigação comunicar as autoridades responsáveis, a omissão de denúncia, pode acarretar em 

pena. Após a entrada da criança na instituição de acolhimento, ela deve conter um Plano 

Individual de Acolhimento que será desenvolvido pela equipe multiprofissional que constará 

o relato do caso, composto pela estruturação familiar e circunstâncias que as levaram até a 

medida protetiva de acolhimento, tendo como base a participação da criança ou adolescente e 

da família, como também os relatórios das equipes técnicas envolvidas no caso. Nele deve 

estar o plano de ação que será desenvolvido com a criança ou adolescente. 

Art. 101 § 4º Imediatamente após o acolhimento da criança ou do 

adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento 
institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, 

visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e 

fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em 

que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, 
observadas as regras e princípios desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) (BRASIL, 1990). 

 

Os padrões de atendimento usualmente reconhecidos como internatos tem em comum 

o paradoxo com os padrões de funcionamento estabelecidos pelo ECA para os abrigos, como 

podemos ver através do funcionamento em grandes edificações, com dormitórios amplos e 

várias camas; dentro desse espaço, encontra-se sala do psicólogo e assistente social, sala da 

pedagoga; a alimentação é feita em um grande refeitório; as atividades sempre realizadas em 

                                                             
8 Parágrafo único do Art. 129 do ECA.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 

necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-

lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a 

promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. 
9 ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 - Art. 245 
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massa: acordar, fazer as refeições, ir para o colégio, dormir, ter tempo livre, tudo monitorado 

de perto, pois há um número reduzido de funcionários, logo não é suficiente para atender 

tantas crianças e adolescente de modo individualizado ou em menores grupos. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como princípio a ser seguido pelos 

abrigos, através do inciso VII do Art. 92 que as crianças e adolescente acolhidos tenham 

participação na vida comunitária. Sua concretização se dará através do acesso dos acolhidos 

às políticas básicas e aos serviços oferecidos para a comunidade em geral e por meio da 

participação das crianças e dos adolescentes em atividades externas de lazer, esporte, religião 

e cultura, em interação com a comunidade. Segundo o ECA - Art. 5º “Nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”. 

 O ECA não estabelece o número máximo de crianças acolhidas por abrigo, mas 

segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro - 

CMDCA-RJ10 (2001) estabelece que sejam acolhidas até 25 crianças e adolescentes por 

instituição. As casas lares atendem cerca de 10 crianças ou adolescentes, o que estaria mais 

perto do ideal, para que a criança tenha um atendimento mais individualizado e humanizado 

(OLIVEIRA, 2006). Para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Rio de Janeiro a meta é a desinstitucionalização de crianças e adolescentes.  

Segundo o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas - CNCA11 (2015) no estado do 

Rio de Janeiro tem 4307 crianças e adolescentes acolhidos em 217 entidades de acolhimentos. 

Existe também o Cadastro Nacional de Adoção que funciona com o cadastramento de 

crianças e adolescentes, pelo qual os pais perderam o pátrio poder sobre eles. 

A implementação do Cadastro Nacional de Adoção, [...] mostra pouca 
eficácia, ausência de recursos e treinamento e passou a esconder ainda mais 

as crianças que vivem em abrigos, pois somente são colocadas no cadastro 

aquelas cujos pais foram destituídos do poder familiar, que não passam de 
10% das crianças abrigadas (WEBER, 2009). 

 

                                                             
10 Tem por objetivo estabelecer diretrizes de funcionamento para os abrigos sediados na cidade do Rio de 

Janeiro, em consonância com o ECA, que garantam proteção para a população infanto-juvenil em situação de 

risco. 
11 O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescente Acolhidos (CNCA), criado por meio da Resolução-CNJ n. 93, 

em 27 de outubro de 2009. 
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 Dados apontam para uma realidade de milhares de crianças/adolescentes no Brasil que 

se encontram acolhidas, como forma protetiva para que nesses espaços possam desfrutar de 

uma infância que lhe foi tirada em alguns casos. Essas instituições foram implantadas a fim de 

desenvolver um papel de cuidado provisório, tentando amenizar os danos causados, mas em 

nome do cuidado, tem se encontrado a disciplina, como forma de obtenção de organização. 

 

2.3 Em nome do cuidar 

 

 Algumas crianças são retiradas de seus lares, onde desfrutavam de uma liberdade em 

termos de poder ficar na rua, sem uma figura de autoridade que lhe impusesse regras e 

determinasse horários para as principais tarefas, a partir de situações irregulares são colocadas 

em espaços fechados, com horários para tudo, lugar onde você deve submissão a menor 

atividade desenvolvida, onde o discurso nesses locais é baseado em uma lógica de disciplinar 

que inclui a regularidade, recorrência e a monotonia, que são impostas em nome de um 

cuidado para se manter a ordem e a integridade física das crianças e adolescentes. 

Urna instituição total pode ser definida como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 
levam urna vida fechada e formalmente administrada. (GOFFMAN, 1974, p. 

11). 

 

A chegada da criança e do adolescente ao abrigo traz consigo algumas implicações que 

envolvem a adaptação, sujeição a novas regras, a um modelo disciplinar, diferente da 

realidade de muitos, como diz Scheinvar (2000, p. 69): “A criança não é subordinada a uma 

comunidade, mas a um espaço privado; é um valor atribuído a seus guardiães particulares. 

Valor que é cobrado através da relação disciplinar”. A criança ou adolescente que é acolhida 

nas instituições enfrentam algumas dificuldades, oriundas da sua trajetória de vida com a 

família, lá dentro encontram outra situação, que é a questão judicial que se arrasta por anos, 

enfatizando o processo de institucionalização, e dificultando o processo de adoção, onde o 

mesmo sai da faixa etária, estabelecida e mais procurada pelos brasileiros (VECTORE; 

CARVALHO, 2008). 

Diretamente com as crianças e adolescentes ações devem ser desenvolvidas, para o 

empoderamento dos mesmos, como o estímulo ao brincar livre, favorecendo a imaginação, 

criatividade, resolução de problemas, exploração do ambiente, etc. Pois o psicólogo deve 
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visar para que essas crianças e adolescentes não entrem em um processo de revitimização, 

através do sistema dos abrigos, em prol de uma disciplina, abortando muitas vezes o ser 

criança, lembrando que essas crianças e adolescentes são corpos dóceis, que de certa forma 

estão à margem da sociedade. 

 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. 

A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 
utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um 

lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte 
por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela 

uma relação de sujeição estrita (FOUCAULT, 1999, p. 119). 

 

Os métodos que permitem o controle nas pequenas coisas das funções do corpo, que 

provocam a sujeição a tal ponto de “docilidade-utilidade” são de fato chamados de disciplinas 

(FOUCAULT, 1999). Como separar tal dualidade entre estabelecer limites, sem 

potencialmente prejudicar o sujeito? Como trabalhar o empoderamento, num âmbito de 

controle? A hierarquia da disciplina favorece na formação de adultos disciplinados, não existe 

um curso, mas aprendem olhando os mais antigos fazerem, que controlam crianças 

disciplinadas dentro de um espaço e tempo (ALTOÉ, 2008). 

Quando a fala envolve crianças e adolescentes que estão à mercê do sistema dos 

abrigos, que acabam sendo esquecidas e alvos fáceis da institucionalização, uma medida que 

vai contra a proposta dos psicólogos e profissionais envolvidos em favorecer ou facilitar o 

empoderamento desses sujeitos, que tem suas particularidades e não devem ser tratados como 

massa, indefesos diante de condutas. Após a entrada das crianças ou adolescentes nos 

internatos, espera-se que os mesmos tenham uma boa adaptação, é uma espécie de “adaptação 

satisfatória”, aí entra a pergunta, satisfatória para quem? Pois essa adaptação visa atender as 

expectativas de enquadramento as normas, o que nem sempre estão de acordo com as 

necessidades básicas das crianças. Essa “adaptação satisfatória” está diretamente relacionada 

a evitar que a criança chegue a “situações-limite” onde possa botar em risco sua vida 

(ALTOÉ, 2008). 

 Como esse olhar da época dos educandários, orfanatos, com relação “[...] criança 

objeto e não uma criança com sentimentos e sofrimentos.” (ALTOÉ, 2008, p. 6). Ainda é 

percebida nas instituições de acolhimento, pelo qual o afeto vem em segundo plano, dentro 
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desses espaços, é preciso controlar o choro, quando suas emoções se afloram, e todo 

sofrimento vem à tona. 

 A diferenciação de serialidade e grupo, enquanto grupo existe uma diferenciação, seria 

a massificação, as crianças geralmente estão sempre juntas, e raramente em pequenos grupos, 

impedindo uma construção do sujeito. Esse funcionamento massificado favorece o trabalho da 

equipe técnica, pois todos estão sendo controladas ao mesmo tempo, quando uma criança 

acolhida manifesta um comportamento diferente do esperado, é vista como um desajuste que 

poderá influenciar outras crianças adotar tal comportamento, pois essa manifestação 

individualizada pode comprometer a harmonia da disciplina que rege a instituição. Ninguém 

deve fugir ao olhar atento da “tia”, pois se uma criança termina uma atividade, deve esperar as 

demais (ALTOÉ, 2008). 

 Esse comportamento disciplinado se torna claro quando chega uma criança ou 

adolescente novo, ele é mais cheio de energia, pede alimento fora dos horários, chora com 

maior facilidade, comportamentos que logo são tolhidos com palavras de ordem e disciplina, 

então começa um processo de enquadramento para que essa nova criança ou adolescente 

comece a seguir os demais, como comportamentos alienados a significações. Segundo 

Foucault apud Altoé (2002), “no máximo um silêncio total que só seria interrompido por 

sinais, palmas, gestos, simples olhar do mestre.” Código que já é conhecido e decifrado pelas 

crianças e adolescentes mais antigas.  

 O momento da alimentação é outro momento bem disciplinado, as crianças têm 

horários para se alimentar, não pede um alimento fora do que lhe é dado. “No ritmo cotidiano 

nunca vi nenhuma criança requisitar algo, a não ser quando os adultos tomam café com pão” 

(ALTOE, 2008, p. 24). O único momento que comem fora do horário é quando chegam 

visitas que geralmente trazem alimentos diferentes do cotidiano das crianças e adolescentes. 

As mesmas estão sobe uma vigilância constante, seria um modelo parecido ao que Foucault 

(2002) diz a respeito do Panopticon12- um sistema de poder, pelo qual se podia controlar e 

vigiar. 

 Para Altoé (2008, p. 81) “Disciplina então está sempre associada, para as funcionárias, 

à docilidade das crianças, à obediência, ao respeito e à exclusão do afeto.” Uma criança que 

não questiona as ordens recebidas, o que é aflorado no campo do afeto, quando ela recebe 

visita de desconhecido, que logo querem estar em contato corporal com eles, abraçando, 

                                                             
12 Era um edifício em forma de anel, no meio do qual existia um pátio com uma torre no centro. 
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pedindo colo, expressando uma carência afetiva, devido à falta de seus familiares e devido à 

disciplina que contribui por acentuar essa carência. 

 As formas de punição pela indisciplina são: “ficar em pé por 10 minutos; dormir mais 

cedo do que o horário previsto para se recolherem; ameaça de perder um passeio; uma 

palmada; ficar na hora da televisão à distância vendo ou sem ver, de costas; ver a recreação, 

mas não participar;” (ALTOÉ, 2008, p. 91). Outras crianças, o que é minoria, tem a 

capacidade de tentar burlar a punição, não levando a sério, e escapa do castigo para brincar 

sempre o adulto que a puniu sai de vista, demonstrando certa resistência (ALTOÉ, 2008). 

 Frente à disciplinarização como forma de tolher o ser criança, que envolve a liberdade 

de imaginação, inocência, fantasia e sonhos, que o impulsiona para uma realidade abstrata 

capaz de propiciar momentos de fugas em meio a tanto sofrimento. Encontrar o meio termo 

entre a proteção e a disciplinarização requer um processo de treinamento, orientação e 

reciclagem com os funcionários da instituição, afim de que esse espaço possa propiciar o 

afeto, que é algo tanto inerente ao ser humano. Que de fato essa instituição possa está disposta 

a “acolher”, essa criança e adolescente. 
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CAP. 3 ESCUTA ATIVA DE UMA EXPRESSÃO SILENCIADA 

 

 Nesse capítulo se dará a discussão sobre alguns resultantes da institucionalização e 

disciplinarização, quando as mesmas acontecem de formas rígidas, mostrando a importância 

de validar a expressão, mudando costumes e crenças que questionar ou chorar pode significar 

muito mais que apenas uma rebeldia. Pois a integridade da emoção deve ser valorizada e 

tratada com muita atenção, pois alguns problemas podem aparecer de forma implícita.  

Destacando o trabalho desenvolvido pelo profissional de psicologia, dentro desse 

espaço, que requer dedicação e um olhar sensível para perceber as diversas formas dessa 

criança ou adolescente manifestar as marcas de um processo que vem de muito longe. 

Apontando ações que podem ser desenvolvidas em nome da desarticulação do processo de 

institucionalização. 

 

3.1 Expressar é necessário 

 

 Primeiramente destacaremos o quanto essa criança ou adolescente necessitam de um 

espaço de expressão de suas alegrias, frustações, tristezas, medos, angústias e expectativas 

frente ao processo de institucionalização que consequentemente trouxe consigo a 

disciplinarização que aparece em forma de combate, justamente demonstrações mais 

significativas das suas emoções. A permissão ou liberdade para expressá-las beneficia as 

crianças e adolescentes, possibilitando que lhe seja concedida uma escuta ativa. Esse espaço 

pode se caracterizar em forma de uma brincadeira, que a principio não tenha um propósito 

pré-estabelecido.   

Conquanto seja fácil perceber que as crianças brincam por prazer, é muito 
mais difícil para as pessoas verem que as crianças brincam para dominar 

angustias, controlar idéias ou impulsos que conduzem à angustia se não 

forem dominadas (WINNICOTT, 1977, p. 162). 

 

 As crianças que chegam a um ambiente novo são comuns estranhamentos desses 

espaços, pois foram retirados de suas famílias e alguns sem o direito de receber as visitas dos 

familiares, o que não é entendido pela criança. Essa e outras mudanças podem trazer alguns 

assujeitamento ou inércia, segundo Bowlby (1981, p. 26) “Há um atraso nas atividades e a 

criança frequentemente fica sentada ou deitada inerte, em profundo estupor. [...]. A criança 
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perde peso e apanha infecções facilmente. Há uma queda acentuada em seu desenvolvimento 

geral”. 

A brincadeira em si parece ser coisa de criança, e que pode ser vista como forma de 

recompensa, justamente a criança que se comporta de forma satisfatória, na visão do adulto 

responsável. É necessário perceber esse espaço como parte de um processo de crescimento 

onde essa criança está se desenvolvimento para se tornar um adulto saudável, e é nesse espaço 

onde a imaginação encontra liberdade de criação que são desenvolvidas novas conexões. 

 

A criança adquire experiência brincando. A brincadeira é uma parcela 

importante da sua vida. As experiências tanto externas como internas podem 

ser férteis para o adulto, mas para a criança essa riqueza encontra-se 
principalmente na brincadeira e na fantasia. Tal como as personalidades dos 

adultos se desenvolvem através de suas experiências da vida, assim as das 

crianças evoluem por intermédio de suas próprias brincadeiras e das 
invenções de brincadeiras feitas por outras crianças ou adultos. Ao 

enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente sua capacidade de 

exagerar a riqueza do mundo externamente real. A brincadeira é a prova 

evidente e constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência 
(WINNICOTT, 1977, p. 163). 

 

 Quando etapas são rompidas, e esse espaço deixa passar despercebida uma importante 

área desses sujeitos, o corpo começa a se manifestar de forma contrária, como um meio de 

sinalização que nesse espaço algo deveria ser repensado, como esses espaços são percebidos 

por quem está dentro? É comum que essas crianças e adolescentes venham em algum 

momento expor certa agressividade, que para Winnicott (1977) é uma demonstração direta ou 

indireta de frustação, e também um das fontes de energia do sujeito. Nesses espaços se faz 

necessário a vivência das emoções, pois estão passando por um momento de negligência ou 

violência por parte de seus genitores, e por outro lado essa negligência lhe proporcionou o 

abandono, como diz Arpini13 apud Vicente (1994, p. 59): “Elaborar o passado é uma das 

maneiras de livrar-se da mera repetição”. 

A organização da instituição será de fundamental importância para o desenvolvimento 

infantil, segundo Arpini (2003) esse espaço deve propiciar as crianças e adolescentes 

acolhidos um ambiente positivo, seguro, estável e capaz de promover a resiliência, que 

favorecerá a transição desse momento de dor, de forma que venha ter um desenvolvimento 

sadio. A instituição não é um lar, apesar de ser exigido que a mesma seja como as demais 

                                                             
13 Psicóloga. Especialista em Saúde Pública e Psicologia Clínica. Mestre em Educação. Doutora em Psicologia 

Social PUC/SP. Professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFSM. 
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casas do bairro, sem placas indicando uma instituição, mas por dentro é bem diferente, existe 

um número grande de crianças e adolescentes, os quais não se conhecem, mas terão que 

dividir tudo e conviver juntos todos os dias, passará a se submeter a regras que não podem ser 

descumpridas, terão mais cobranças do que elogios, pois o bom comportamento já é esperado. 

[...] a convivência institucional possui características, específicas, em 

princípio, inultrapassáveis, como por exemplo, ser quase sempre mais 
alargada do que a familiar; decorrer entre crianças e jovens que sofreram 

adversidades, (…); ser mais fechada em relação ao mundo exterior do que 

aquela que, em geral, as famílias proporcionam; impor rotinas mais rígidas 

do que as que têm lugar numa casa familiar; oferecer menos oportunidades 
para adquirir ou praticar novas aptidões, bem como para reforçar ou elogiar 

(VECTORE; CARVALHO apud SILVA, 2004, p. 95). 

 

 Para as crianças acolhidas é muito importante serem reconhecidas pelos seus nomes, é 

comum que as crianças corrijam os adultos ou perguntem se os mesmos sabem seus nomes, 

caso não, elas dizem bem orgulhosas seus nomes e sobrenomes, como forma de diferenciá-las 

e nomeá-las como únicas (ALTOÉ, 2008, p. 107). A disciplinarização, como forma de usar da 

autoridade para então impor a ordem ao ambiente, logo essa imposição de forma autoritária 

traz consigo consequências, pois os mesmos não têm o direito de questionar, e com o passar 

do tempo, o questionamento é esvaído, se tornando algo metódico e alienante. 

 

A imposição da disciplina, tal como ela é praticada, tem consequências 

importantes sobre o desenvolvimento da criança. Uma das consequências 

mais evidentes é a impossibilidade da criança criar significações. A maior 
parte de seus atos e gestos são esvaziados de significação, até mesmo 

aqueles nos quais um suporte corporal é evidente, substituindo-a por uma 

significação alienante, inteiramente exterior à criança, a saber, a sequência, a 

disciplina (ALTOÉ, 2008, p. 13). 

 

 Um paradoxo vivido pelas crianças dentro de uma instituição de acolhimento está 

ligada a autonomia, pelo qual as crianças são incentivadas a desenvolver tarefas sozinhas, 

como ir ao banheiro, comer e se vestir, mas ao mesmo tempo quando toma a iniciativa de 

realizar uma atividade logo aprende que só poderá desenvolver essa autonomia quando tiver 

ordem para tal, gerando uma confusão de entendimento para o mesmo. Todas as necessidades 

sejam elas com relação ao corpo ou vontade de brincar são supervisionadas. Essas medidas de 

controle e disciplina podem propiciar a infantilização do sujeito, não permitindo que o mesmo 

desenvolva autonomia e iniciativa (ALTOÉ, 2008). 
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 As crianças quando recebem visitas de estranhos querem mostrar o que sabem fazer 

(como uma dança, jogar bola), ou mostrar algo pessoal que os remeta a família (como um 

colar), outro momento de muita ansiedade vivenciado pelas crianças, são quando estão sem 

supervisão, apresentando dificuldade para se organizar em uma brincadeira, correndo de um 

lado para o outro, atropelando um ao outro, as brigas e disputas são mais comuns, sem o 

controle explícito (ALTOÉ, 2008). Para que de fato essa instituição venha ter novas 

significações, é necessária uma troca do modelo existente de acolhimento, cujo foco que está 

nas carências vividas seja recolocado nas potencialidades, através do momento em que essas 

crianças e adolescentes sejam vistas com capacidade, como alguém que tem algo a dizer, 

através de suas experiências, para então se construir aspectos relevantes de sua subjetividade, 

essa intervenção será o início para a promoção do desenvolvimento infantil 

(TRIVELLATO14, et al., 2013). 

 

3.2 Psicólogo Social em Abrigos 

  

 A partir da década de 1980 onde o profissional de psicologia desenvolvia seu papel 

técnico e cientificista, dá início a uma maior inserção nos cargos públicos e começa-se pensar 

nas questões político-sociais que atravessam o fazer psicológico. O contato com o profissional 

de psicologia já foi considerado elitizado, mas hoje trabalha com essa população excluída da 

sociedade e vem gerando desafios e reflexões, pensando uma nova forma de conceber as 

relações sociais, onde famílias de classe baixa não tinham acesso ao psicólogo (ANDRADE; 

MORATO, 2004). 

 Dentro das instituições é desenvolvida a escuta psicológica, que é regulamentada pela 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia - CFP N.º 010/201015, como diz Andrade e 

Morato16 (2004, p. 352) “a garantia do espaço de escuta como lugar para a subjetividade na 

                                                             
14 Psicóloga com atuação na Unidade de Saúde da Família (UBS II/ESF) e nas instituições de ensino públicas de 

Aspásia/SP, graduada em Psicologia (Bacharelado) pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS/CPAR). Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Interlocutora de Saúde Mental e de Educação 

Permanente e Humanização em Saúde de Aspásia. Membro do Grupo Condutor da RAPS (Rede de Atenção 

Psicossocial) GCRRAPS da RRAS 12 - DRS XV São José do Rio Preto. 
15Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em situação de 

violência, na Rede de Proteção. 
16 Henriette Tognetti Penha Morato concluiu o doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

pela Universidade de São Paulo em 1989. Atualmente é Professor Doutor da Universidade de São Paulo. 

Realizou pós-doutorado na Universidade Paris 7 entre 2005 e 2006, com pesquisa realizada na Universidade de 

Firenze. Publicou 26 artigos em periódicos especializados e 59 trabalhos em anais de eventos. Possui 33 
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instituição pode, pela transformação de seus participantes, levar a transformações 

institucionais”. Através de atividades lúdicas, possibilitará que essas crianças e adolescentes 

se expressem, corroborando para a compreensão de suas histórias e singularidades. 

Cabe à equipe multidisciplinar dar ênfase e trabalhar as ações institucionais que visem 

à reintegração familiar ou desligamento dessa criança e adolescente de suas famílias, esse 

trabalho envolve estudo psicossocial dos casos, visitas domiciliares, grupos interativos onde 

serão realizados trabalhos ludo terapêuticos, encaminhamentos as unidades e programas da 

comunidade. Como podemos ver no ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional;  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

 

                                                                                                                                                                                              
capítulos de livros e 2 livros publicados. Possui 97 itens de produção técnica. Atua na área de psicologia, com 

ênfase em psicologia do desenvolvimento humano. Coordena o Laboratório de Estudos em Fenomenologia 

Existencial e Prática em Psicologia (LEFE) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É membro 

do GT ANPEPP & quot; Práticas psicológicas em Instituições & quot; e líder do Grupo de Pesquisa no Diretório 

CNPq & quot; Aprendizagem Significativa na formação de profissionais de saúde e educação & quot;. Bolsa 

CNPq: PQ-2 - Vigência: 2011 a 2014; 2014 a 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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 Após a entrada da criança na instituição, é feito o Plano de Atendimento Individual, os 

profissionais vão para as visitas domiciliares, onde serão observadas as condições da casa, 

entender como funciona a estrutura daquela família, quais são suas redes de apoio, também é 

feita uma orientação sobre seus direitos e deveres para a recuperação de seus filhos. Como as 

audiências acontecem duas vezes por ano, as famílias dispõem desse tempo para realizar as 

devidas melhorias na residência, e outras tem esse prazo para buscar ajuda junto as secretarias 

de habitação e educação, e em caso de dependência química ou outras, são direcionados aos 

dispositivos CAPSad e CAPS II. 

O psicólogo realiza entrevistas psicossociais para elaboração de anamnese, laudos para 

o Juizado da Infância e Juventude, elaboração de relatórios, acompanhamento de casos, visitas 

domiciliares, trabalho que é desenvolvido juntamente com Assistente Social e Pedagogo. Essa 

equipe está preparada para colher dados das crianças e adolescentes, o que é fundamental, 

pois é importante dá voz ao maior interessado na resolução do problema. O psicólogo em si, 

dispõe de mecanismos para compreender o tempo e idade da criança, levando em conta a 

subjetividade de cada um, pois os casos são parecidos, mas a vivência é particular de cada 

criança e adolescente. 

Art. 28 § 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será 

previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e 

terá sua opinião devidamente considerada (BRASIL, 2010). 

 

 Após essa escuta da criança e do adolescente, frente à dificuldade em lidar com a 

separação, abandono ou maus tratos, os mesmos são encaminhados para as redes de apoio 

como as Policlínicas e CAPSi, onde será desenvolvido um trabalho em conjunto com a 

instituição. Para o enfrentamento de tais questões que persistem em colocar crianças e 

adolescentes em um processo de institucionalização, se faz necessário que o governo, 

sociedade civil, comunidade acadêmica, financiadores e profissionais se unam por um só 

propósito, para que a luta de outros não se perca. Rizzini em participação em um Congresso 

de Estocolmo, em 2003: “Crianças e Cuidado Institucional: Novas Estratégias para um novo 

Milênio” destaca as principais ações que foram apresentadas na forma de uma declaração 

oficial do evento que podem ser desenvolvidas pelos demais órgãos em consonância com o 

ECA. 
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a) diminuir o número de crianças institucionalizadas; 

 

b) prover apoio à família, visando o bem-estar da criança; 
 

c) criar alternativas de atendimento, fortalecendo serviços em âmbito 

comunitário; 

 
d) realocar recursos a fim de priorizar ações preventivas; 

 

e) adotar padrões de qualidade para o serviço público, assim como 
procedimentos de avaliação do mesmo; 

 

f) em todas as ações, levar em consideração as vozes das crianças e suas 

famílias, e garantir sua participação; 
 

g) criar mecanismos de pressão para que os governos honrem os 

compromissos assumidos internacionalmente; 
 

h) desenvolver estudos que retratem a eficácia de diferentes práticas 

alternativas; 
 

i) criar sistemas de documentação e monitoramento das iniciativas 

desenvolvidas; 

 
j) estimular a integração entre serviços públicos e particulares voltados para 

as crianças privadas do cuidado familiar. 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 80) 

 

A execução de tais ações seria um passo em direção a melhores condições de cuidados 

oferecidos nesses espaços, afim que crianças e adolescentes pudessem desfrutar dos seus 

direitos de forma digna e que lhe proporcionassem um desenvolvimento sadio, mesmo que 

acolhidos, trabalhando em prol de ações preventivas para que de fato essa medida de 

acolhimento venha ser usada em último caso, onde a equipe técnica desenvolva atividades 

junto às crianças/adolescentes e suas famílias, e promovendo cursos para a preparação, 

estruturação e orientação de famílias sobre seus direitos e deveres. Com isso, essa instituição 

de acolhimento ainda precisa se mover em prol da criança e adolescente, não apenas pela 

integridade física, mas que a saúde emocional também possa ser alvo de “preocupação”, onde 

um choro, um abraço mais apertado, a falta de controle dos esfíncteres e a agressividade, as 

quais são manifestações passíveis, venham ser validadas. Para tal, será necessário à percepção 

do psicólogo para que essas crianças e adolescentes não venham sofrer um processo de 

revitimização, mas venha favorecer que mesmo nesse ambiente eles possam ter um 

desenvolvimento sadio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Vale ressaltar a importância desse tema, pois se trata de um processo pelo qual persiste 

em continuar, vitimizando crianças e adolescentes as quais têm seus direitos garantidos, mas 

pouco efetivados. É preciso que crianças e adolescentes que se encontram nesses espaços de 

acolhimento possam expressar suas angústias, medos e desejos, e que de fato esse espaço 

chamado local de acolhimento, proporcione não apenas as necessidades físicas, mas que o 

emocional seja visto, pois quando o interior adoece e não é trabalhado reflete no corpo. 

 Além das crianças e adolescentes terem seus direitos garantidos, é preciso haver uma 

retirada de velhos hábitos como o processo de disciplinarização que entra como um sinônimo 

de tranquilidade para o ambiente, quando há tanto sofrimento dentro daquelas paredes. É 

preciso que a palavra acolhimento seja prioridade, e estar atento para acolher suas emoções é 

primordial para que as crianças e adolescentes possam passar por esse processo e se liberarem 

de tamanha dor. O termo foi mudado de abrigamento para acolhimento, onde abrigar está 

ligado à proteção, ter um lugar, diferentemente de acolhimento que está ligado à maneira de 

ser tratado e a hospitalidade, mas mesmo com a mudança continuamos a ver resquícios de 

crianças e adolescentes tendo um lugar onde não corram mais riscos físicos, mas são privados 

do afeto e da liberdade de expressão. Pois o choro é interpretado como manha ou birra, e essa 

manifestação do sofrimento psíquico é visto como um desajuste as normas, e imediatamente 

há uma repressão. 

 Externamente, o ECA garante que esses espaços não devem conter placas, mas devem 

se parecer com as demais casas do bairro, logo precisamos rever ações para que por dentro o 

modelo de panóptico seja extirpado, onde esse modelo de vigilância e controle sejam 

transformados em trabalho de autonomia do sujeito e liberdade de expressão. Um lugar para 

desenvolver significações do que acontece consigo, e não um modelo onde à autonomia é algo 

que só pode ser desenvolvida quando o responsável libera. 

 Mesmo com toda precariedade, as crianças e adolescentes querem voltar para seus 

lares, sentem falta da mãe que cria seus filhos a partir de uma estruturação adquirida, e 

entender essa estrutura facilita as ações de trabalho para uma nova direção, onde famílias 

precisam ser instruídas através de cursos profissionalizantes, a importância da escola, do 

carinho, dos limites, para que então as mesmas possam ser cobradas. Agindo em prol da 



43 
 

criança/adolescente e suas famílias, a ida e vinda dos mesmos para instituição de acolhimento 

diminuirá, pois quando os dois lados estão forem trabalhados a eficácia será maior. 

 É preciso que as crianças e adolescentes tenham um espaço para expressar as 

vivências, as perspectivas das negligências sofridas e como estão lidando com essa nova fase 

de interação com pessoas distintas e novas regras, mas esse momento tem que ser observado 

sem a estigmatização. O psicólogo com uma sensibilidade para perceber tais sinais, pode 

proporcionar o espaço de acolhimento que muitos precisam, espaço que permite que suas 

emoções transbordem para proporcionar “cura”. 

 O local de expressão pode ser propiciado pelo psicólogo para que as regras das 

instituições não reprimam algo tão necessário, cabe a esse profissional elaborar estratégias e 

dinâmicas que contemplem tais situações, para que esse espaço de acolhimento venha ser 

feito de forma lúdica, onde a criança não se sinta obrigada a se expressar, mas que isso flua 

naturalmente. O trabalho realizado de forma mais humanizada corroborará com o 

desenvolvimento dessas crianças, pelo qual são permitidos os sentimentos, e haja um respeito 

com relação ao sofrimento alheio. As fases precisam ser elaboradas para que após o período 

de dor e questionamento, possam ser desenvolvidos trabalhos com essas crianças e 

adolescentes que os favoreçam trilhar para as significações e autonomia. 

 Contudo é importante enfatizar que as ações devem promover a permanência de 

crianças e adolescentes em seus lares, e os que se encontram acolhidos possam ter total 

empenho das equipes interdisciplinares, pois eles são sujeitos de direitos, e o pensar diferente 

nos remete a um retrocesso à implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Encontrar um espaço, mesmo sendo uma instituição que esteja disposta a acolher e 

desenvolver com a criança/adolescente uma relação de confiança, encorajamento e autonomia 

em meio ao sofrimento, é o que podemos chamar de espaço de cuidado provisório, pelo qual 

as instituições se propuseram a fazer. 
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