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Resumo  

 

Esta pesquisa buscou aprofundar a discussão acerca do acolhimento 

institucional prolongado de adolescentes acolhidos e tem como objetivo apontar 

os avanços e desafios acerca do processo da desinstitucionalização devido ao 

desligamento obrigatório por maioridade. A importância desse debate reside no 

fato de que há poucos estudos voltados para essa temática, considerando os 

números de crianças/adolescentes que permanecem institucionalizadas/os por 

longo período, atingindo a adolescência e a maioridade nos abrigos. A pesquisa, 

de abordagem qualitativa, tem como instituição de análise a Casa de Meninos 

Atos de Amor, em Campo Grande/Mato Grosso do Sul, e utilizou como 

procedimento de coleta de dados a pesquisa documental do Plano Individual de 

Acolhimento (PIA) de um adolescente específico de dezessete anos, o qual está 

acolhido há sete anos. Como resultados, verificou-se falha do Estado na garantia 

dos direitos desses adolescentes institucionalizados por longo período. O 

adolescente supracitado apresentou fatores positivos diante do seu contexto, 

uma vez que a instituição vem atuando no sentido de minimizar os riscos no seu 

desenvolvimento biopsicossocial.  

Palavras-chave: Acolhimento institucional. Maioridade. Sistema de Garantia de 

Direitos. Convivência familiar e comunitária. Adolescente institucionalizado. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) prevê 

que “toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes”. O documento também estabelece 

a doutrina da proteção integral e institui a observância do melhor interesse da 

criança e do adolescente de forma ampla. Ou seja, o reconhecimento da criança 

e do adolescente como sujeitos de direitos, a partir da promulgação do ECA, 

conjectura a prioridade absoluta e a defesa dos seus direitos, protegendo-os em 

quaisquer circunstâncias.  

É notória a importância do ECA na vida das crianças e dos adolescentes 

e por isso ele é considerado, por especialistas da área, como uma das 

legislações mais avançadas do mundo no que se refere aos direitos 

infantojuvenis. No entanto, após 31 anos de sua promulgação, o cenário ainda é 

desafiador. Na atualidade, o panorama do país apresenta diariamente casos em 

que crianças e adolescentes são expostos a situações de risco, mostrando que 

a realidade é bastante distante daquela encontrada no plano normativo. 

A realidade brasileira revela, cotidianamente, que os problemas 

enfrentados por crianças e adolescentes são inúmeros e não são limitados a um 

determinado fator. As ameaças podem ser oriundas de qualquer lugar (poder 

público, família, sociedade) e independem de classe social, raça ou idade. Pode-

se dizer que isto é consequência de inúmeros fatores relacionados às históricas 

desigualdades que caracterizam o país. 

Dentre os desafios impostos, envolvendo esses sujeitos, destaca-se o 

acolhimento institucional, que se caracteriza por ser uma medida protetiva de 

Alta Complexidade no nível de Proteção Especial no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), voltado para atender crianças e adolescentes em 

situação de risco e vulnerabilidade. No Brasil, o acolhimento institucional foi 

implementado pela Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1990). Seus principais objetivos são: preservar e 

fortalecer vínculos com a família natural dos usuários e contribuir para a 
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construção da autonomia e o autocuidado dos adolescentes usuários (BRASIL, 

2009).  

Trata-se de uma medida excepcional, que consiste em oferecer 

acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar, por meio de medida de proteção aplicável sempre que esses sujeitos 

tiverem seus direitos ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado, seja por falta, ameaça, abuso dos pais/responsáveis 

ou ainda devido a conduta destes (BRASIL, 1990).  

O artigo 101 da Lei nº 12.010/09 (Lei da Adoção) observa que as medidas 

de “acolhimento institucional são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis 

como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, 

para colocação em família substituta, não implicando a privação de liberdade”. 

(BRASIL, 2017).  

Isso porque, de acordo com a Constituição da República Federativa do 

Brasil (BRASIL, 1988), em seu artigo 227:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

O direito da convivência familiar está intimamente interligado ao processo 

de reintegração familiar e desligamento institucional, pois, uma vez que as 

instituições são caracterizadas como casa de passagem, torna-se necessário 

promover o retorno à família de origem e o fortalecimento de vínculos entre a 

criança ou o adolescente e sua família natural ou extensa.  

O período que perpassa o acolhimento do adolescente até o processo de 

seu desligamento envolve um grande desafio em torno do melhor interesse da 

criança e do adolescente, evidenciando discussões significativas na literatura 

especializada, como o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente, o 

qual estipula que o tempo máximo de execução da medida de acolhimento 

institucional seja de dezoito meses, salvo os casos em que seja comprovada, 

pela competência judiciária, a necessidade de permanência do acolhido no 

serviço por mais tempo. Essa medida de proteção pode ir além do tempo 
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estipulado em lei quando as particularidades das situações de crianças e 

adolescentes acolhidos assim o exijam (RODRIGUES, 2021). No entanto, 

convém destacar que o “prolongamento do afastamento da criança ou 

adolescente pode provocar enfraquecimento dos vínculos com a família, perda 

de referências do contexto e de valores familiares e comunitários”. (BRASIL, 

2009, p.35).  

Para Silva (apud CARDOSO, 2010), há dois motivos principais levantados 

pela literatura para a inevitabilidade de que os adolescentes que completam 

dezoito anos no período de acolhimento institucional passem pelo desligamento. 

Primeiro, pela falta de perspectiva de retorno à família de origem, visto que, 

quanto maior o tempo institucionalizado, menores são as chances de 

reestabelecimento de vínculo. E em segundo lugar, pela baixa possibilidade de 

adoção, por se tratar de uma adoção tardia, já que a maioria dos pretendentes à 

adoção priorizam crianças de até três anos. 

Wheschenfelder, apoiado em Portella (2012) sustenta a relevância em 

focar mais estudos na fase da adolescência, considerando que as discussões 

sobre essa temática ainda são bastante restritivas quando comparadas às da 

infância. Diferentemente do que ocorre com a criança, o adolescente em 

acolhimento institucional é visto, por parte da sociedade, sob outra ótica, como 

dependente de ajuda, ligado ao cometimento de atos infracionais (PORTELLA, 

2012). 

A literatura sinaliza que a institucionalização pode ser um fator constituinte 

tanto de proteção quanto de risco (PONTES et al, 2009). Proteção, pois afasta 

a/o criança/adolescente de situações de risco, tais como: maus tratos, violência 

física e sexual, negligência sofridas no seio familiar. No que concerne ao 

abrigamento como fator de risco, este ocorre justamente devido ao tempo de 

permanência abrigado, violando o direito de convivência familiar. 

Atualmente, o número de crianças/adolescentes que permanecem 

institucionalizadas/os por longo período1, atingindo a adolescência e a 

maioridade nos abrigos, é grande, e mesmo assim, há pouco investimento 

 
1 Total de crianças acolhidas institucionalmente de acordo com Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento – SNA.  Disponível em: https://paineisanalytics.cnj.jus.br.  

https://paineisanalytics.cnj.jus.br/
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público nessa área. Ademais é uma temática ainda pouco discutida e que 

merece atenção por parte dos pesquisadores. Portanto, o objetivo deste estudo 

é o de apreender os processos que levam à institucionalização e à permanência 

prolongada de crianças e adolescentes e de que modo esses sujeitos são 

afetados diante desta realidade, assim como verificar quais os outros possíveis 

caminhos para o retorno ao convívio com a família natural /extensa ou para a 

colocação em família substituta.  

A ideia de problematizar acerca da institucionalização prolongada de 

adolescente, sobretudo quando ele completa a maioridade no acolhimento, 

emergiu no período em que eu cursava a graduação em Psicologia. Naquela 

época, atuei como estagiária, nos processos de habilitação para adoção no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e também no Núcleo Institucional de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente – Defensoria Pública, 

voltado a vivências nos abrigos, situação de risco e vulnerabilidade de crianças 

e adolescentes.  

Posteriormente, ao atuar como psicóloga, no abrigo “Casa de Meninos 

Atos de Amor” em Campo Grande/MS, e com o os debates oriundos da Pós-

Graduação sobre Garantia dos Direitos e Política de Cuidados à Criança e ao 

Adolescente, fui provocada a realizar esta pesquisa com o intuito de discutir 

sobre o funcionamento do sistema de garantia de direito de crianças e 

adolescentes com foco no desligamento obrigatório. 

Levando em conta esses pressupostos, este artigo apresenta um estudo 

de caso feito a partir da história de vida de um adolescente do sexo masculino 

que atualmente tem dezessete anos, mas foi acolhido há sete anos, por decisão 

da Vara da Infância e Adolescência. Além disso, inicia o debate sobre o 

abrigamento prolongado de adolescentes que alcançam a maioridade nos 

abrigos, pois esta é uma realidade presente na maioria dos estados brasileiros.  

A temática possibilita discussões a respeito da proteção integral de 

crianças, adolescentes e suas famílias, e da responsabilidade do Estado diante 

de um cenário no qual se percebe a ausência de políticas públicas voltadas para 

adolescentes que chegam aos dezoito anos no abrigo. 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa por esta 

compreender um nível de realidade que não pode ser quantificado e, portanto, 

por ser a metodologia ideal escolhida diante do tema proposto. Gerhardt; Silva 

(2009) afirmam que a pesquisa qualitativa é um aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, logo, preocupa-se com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.   

Pode ser considerada também uma pesquisa descritiva porque exige do 

investigador uma série de informações sobre o que este deseja pesquisar. Esse 

tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade (TRIVIÑOS, 1987). Sendo assim, foi realizado um estudo de caso de 

um adolescente específico de dezessete anos, acolhido na Instituição de 

Acolhimento Casa de Meninos Atos de Amor, em Campo Grande/MS, utilizando 

a análise documental a partir dos Planos Individuais de Atendimento (PIA), os 

quais são relatórios multiprofissionais construídos pela equipe técnica da 

instituição e encaminhados ao Poder Público para avaliação. Nesse documento 

consta todo o histórico do acolhimento e do desenvolvimento do adolescente.  

Esta modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências 

biomédicas e sociais (GIL, 2007, p. 54). Um estudo de caso pode ser 

caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, como, por 

exemplo, um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou 

uma unidade social. Visa conhecer, em profundidade, o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que existe nela de mais essencial e característico. O pesquisador 

não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelar este objeto tal 

como ele o percebe. 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 

interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos 

participantes, ou de acordo com uma perspectiva pragmática, que visa 
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simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível 

completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador 

(FONSECA, 2002, p. 33). 

 Do mesmo que se buscou utilizar o procedimento de pesquisa 

documental com a análise de relatórios e documentos oficiais da instituição, 

também se lançou mão da revisão bibliográfica, fazendo buscas nas bases de 

dados da internet, como Sciello, Pepsic e Google Acadêmico, utilizando artigos 

publicados no período de 2011 a 2021 a partir dos descritores: Acolhimento 

Institucional, Maioridade, Sistema de Garantia de Direitos, Convivência Familiar 

e Comunitária e Adolescente Institucionalizado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No contexto histórico brasileiro, não existe uma única forma que defina a 

palavra infância. No passado, as crianças eram tratadas conforme o seu local de 

nascimento, suas posses familiares; eram chamadas de infantes, órfãs, 

menores, escravas, dentre outras denominações. 

Até que crianças e adolescentes fossem reconhecidos como titulares de 

direitos adequados para a condição de pessoa em peculiar condição de 

desenvolvimento (Brasil, 1990), foram superados muitos obstáculos. Embora, na 

Europa, mais precisamente no século XVIII, já houvesse tratamento diferenciado 

para a infância, o Brasil continuou mantendo, durante um longo período histórico, 

ideias segregacionistas, representadas por concepções autoritárias, como os 

conceitos jurídicos de discernimento e incapacidade (NESRALA, 2019). 

Por muito tempo, a sociedade se relacionou com as crianças e os 

adolescentes tendo a infância associada à passividade ou à imagem da criança 

como alguém que “um dia será” um sujeito. Percebe-se que a história da criança 

e do adolescente, no Brasil, principalmente negras/os, pobres e em situação de 

rua, foi formatada por questões econômicas e sociais, acompanhada por 

desigualdades, exclusões e dominações. Fatores que, nos contextos de 

percepções hegemônicas de crianças e adolescentes, não são considerados 

(BRASIL, 2009).  
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Particularmente no Brasil, em meados de 1972, o Estado tratava a 

“infância desvalida” como um problema social que demandava inúmeros 

esforços e despesas para ser tutelado, e cujo documento de referência era o 

Código de Menores, Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927 (Brasil, 

1927), primeiro instrumento legislativo destinado à infância e adolescência no 

país. Sobre isso, Saraiva (2005, p. 39) argumenta que: 

o perverso binômio carência/delinqüência, que marcou a lógica 

operativa deste sistema, e a resultante confusão conceitual, não 

distinguindo os abandonados dos infratores, até hoje presente 

na cultura brasileira, foi o fundamento das primeiras legislações 

brasileiras em relação ao Novo Direito da Criança. Na linha deste 

caráter tutelar da norma, a nova ordem acabava por distinguir as 

crianças bem-nascidas daquelas excluídas, estabelecendo uma 

identificação entre a infância socialmente desvalida e a infância 

“delinqüente”, criando uma nova categoria jurídica: os menores 

(SARAIVA, 2005, p. 39). 

O Código de Menores serviu de referência até 1979, quando foi 

reformulado e substituído pela Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Brasil, 

1979), restando estabelecida a Doutrina da Situação Irregular, que legalizava 

atitudes não protetivas para crianças e adolescentes, uma vez que permitia o 

afastamento de “menores infratores” da sociedade, para serem segregados em 

instituições que desrespeitavam os direitos inerentes à própria pessoa humana. 

Com isso, as famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade 

social ou econômica corriam o risco de perderem o poder sobre suas crianças e 

seus adolescentes, passando para o juiz de menores o poder de decidir onde, 

como e com quem ficariam essas pessoas, denominadas “menores” à época. 

Este processo acontecia sem garantia do devido processo legal e acabava sendo 

utilizado como um instrumento classista para penalizar a pobreza.  

Com relação a essa doutrina, Nesrala (2019) descreve que, durante a 

Política da Situação Irregular, crianças e adolescentes eram considerados como 

meros objetos de direito, ao livre-arbítrio dos pais ou guardiões – “como eram 

com os escravos, os animais e os bens” – e só passavam a ter relevância para 

o Estado quando estivessem em situação irregular. 

Diante das situações inconcebíveis que aconteciam com crianças e 

adolescentes, naquele período, organizações voltadas à pauta da infância e 
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juventude se mobilizaram em prol da chamada “Emenda da Criança, Prioridade 

Nacional”, o que sensibilizou a Assembleia Constituinte de 1988 e resultou na 

aprovação da nova Carta Magna, com a inclusão de crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos (Lima et al, 2020). Em seu texto, a Constituição Federal 

de 1988 estabeleceu o dever da família, da sociedade e do Estado, de assegurar, 

com prioridade absoluta, os direitos das crianças e dos adolescentes, conforme 

determinado no artigo 227 (BRASIL, 1988). 

A partir desse marco, crianças e adolescentes passaram a receber uma 

atenção especial, e no ano de 1990, seguindo orientação da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, em complementação ao artigo 227 da 

Constituição Federal, foi promulgada a Lei 8.069/90, que deu vida ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Sem dúvida, este foi um grande avanço no 

reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e através 

do artigo 3º, o Estatuto expõe que “a criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo obrigação do Estado 

assegurar facilidades e oportunidades para que toda criança e adolescente 

tenham desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 1990). 

Tal dever culminou na Doutrina da Proteção Integral, cuja titularidade se 

refere à proteção de todas as crianças e de todos os adolescentes, independente 

da sua situação, abrangendo todos os seus direitos e todas as suas 

necessidades, tanto os fundamentais de qualquer pessoa humana, quanto os 

específicos infantojuvenis, situação bem diferente daquela do passado. 

Desde então, o Poder Público passou a ser o principal responsável pela 

garantia e efetivação dos direitos de crianças e adolescente, devendo oferecer 

atendimento preferencial e prioritário à essa população nos serviços públicos, e 

também priorizar políticas sociais básicas, como educação, saúde, saneamento, 

e políticas de assistência social, dentre outros. 

Os gestores públicos se viram obrigados a priorizar a destinação de 

recursos para atender às necessidades das crianças e dos adolescentes, 

garantindo seus direitos, através da concretização de políticas públicas voltadas 

para a infância e juventude.   
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Nessa perspectiva deve se basear o Sistema de Garantia dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes (SGD), o qual é formado por um conjunto articulado 

composto de pessoas, órgãos, entidades, serviços e programas de 

atendimentos, direta e indiretamente, pela promoção, defesa e pelo controle de 

efetividade dos interesses da criança e do adolescente. 

Ao descrever o que é o SGD, traz-se a importância da estruturação e do 

fortalecimento das políticas públicas que, através de seus serviços e programas 

de atendimento, promovem a garantia dos direitos fundamentais, como saúde, 

educação, assistência social, etc., e também são a maior fonte de 

conscientização e disseminação do ECA, realizando campanhas, palestras, 

ofertando cursos de formação e capacitação. 

O trabalho das políticas públicas deve ser baseado nos três eixos de 

atuação do SDG: promoção, que busca concretizar os direitos previstos na 

Constituição Federal e em todas as outras legislações que envolvem a criança e 

o adolescente, sobretudo o ECA; defesa e garantia de acesso à justiça e aos 

demais meios de efetivação dos seus direitos; e controle de efetivação, ou seja, 

controle social das ações de promoção dos direitos. Lembrando que no SGD não 

existe grau de importância, todos aqueles que participam do sistema têm a 

mesma responsabilidade, pois as ações são articuladas. 

           Tanto Arpirni (2003) quanto Siqueira e Dell’ Aglio (2006) expõem que, em 

função do histórico apresentado, pesquisas e estudos sobre o acolhimento 

institucional abordavam as instituições como espaços produtores de violência e 

desumanizações. Enfatizavam os possíveis danos cognitivos, efetivos e sociais 

que o processo poderia proporcionar, caracterizando crianças e adolescentes de 

modo negativo. Tais prejuízos seriam consequência de um histórico de vida 

marcado por privações e violências sofridas, dentro e fora do local (SILVIA, 

2017). 

Um dos aspectos defendidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) é o de que crianças e adolescentes tenham direito ao convívio comunitário 

e familiar, bem como às políticas mais adequadas para essa implantação. O 

Estatuto prenuncia alterações radicais na política de acolhida de crianças e/ou 

adolescentes para institucionalização. A promulgação do Estatuto da Criança e 
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do Adolescente possibilitou uma nova ênfase no sentido de apoiar a convivência 

familiar e comunitária, destacando o caráter de brevidade e excepcionalidade na 

aplicação da medida de abrigo. As entidades do modelo internato caíram em 

desuso e, no início do século XXI, destacou-se historicamente um despertar no 

discurso sobre as questões do suporte e da assistência institucional asilar.  

Dentre esses avanços, pode-se constatar o artigo 94 do ECA (Brasil, 

1990), que preconiza que o abrigo deve ter caráter residencial, oferecer 

atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos, não deve restringir 

qualquer direito que não tenha sido exposto pelo Sistema Judiciário, preservar a 

identidade do acolhido, oferecer ambiente de respeito e dignidade, deve 

preservar e conservar laços familiares, proporcionar escolarização, 

profissionalização e atividades culturais, esportivas e de lazer, entre outras. 

Observa-se que, com as mudanças na legislação, houve adequações das 

unidades de acolhimento institucional aos princípios de doutrina da proteção 

integral, visando substituir o caráter assistencialista do atendimento por 

programas de caráter emancipatório, promotores da cidadania e de garantia de 

direitos (FIGUEIRÓ, 2012).  

 No ano de 2009, foi publicado o documento intitulado “Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” (Brasil, 2009), 

organizado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pelo 

Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), com 

o intuito de padronizar e melhorar o serviço de acolhimento, visando à garantia 

de direitos da criança e do adolescente. No Estado de Mato Grosso do Sul, 

desde o ano de 2013, o documento: “Linha de Cuidado Aplicada à Assistência 

Social:  A Atenção Integral a Crianças e Adolescentes e a Garantia do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária” (BRASÍLIA, 2013) tem sido parâmetro para 

o atendimento a esses sujeitos. Nele há o entendimento de que o acolhimento 

institucional: 

[...] oferece acolhimento excepcional e provisório de crianças e 
adolescentes em situação de risco social e pessoal, afastados 
do convívio familiar, por meio de medida protetiva, aplicada pelo 
órgão competente, cuja família ou responsáveis encontram-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção até que seja viabilizado o retorno ao convívio 
com a família de origem e/ou extensa, e, na sua impossibilidade, 
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encaminhamento para família substituta. O atendimento 
prestado trabalha na perspectiva da proteção integral de 
crianças e adolescentes, devendo ser personalizado e em 
pequenos grupos – cuidado, manutenção, promoção e 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários (Mato Grosso 
do Sul, 2013, p.86). 

 

Contribuindo para o debate, Silva (2017) discorre sobre a importância de 

intensificar o entendimento das entidades como partes integrantes da rede de 

proteção. No documento citado enfatiza-se a importância da promoção, do 

fortalecimento, da emancipação e inclusão social das famílias através de 

políticas públicas e ações comunitárias; reforça-se a preservação e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, considerados 

fundamentais para o desenvolvimento humano; e considera-se a garantia do 

acesso e respeito à diversidade e à não discriminação, assim como a garantia 

de liberdade de crença e religião. 

As pesquisas demonstram que o evento da separação da família de 

origem leva a criança a sentir-se responsável pelo desinteresse dessa família 

por ela. Segundo Winnicott (1965-1981), a criança tende a interpretar toda e 

qualquer forma de descontentamento e de desinvestimento de afeto dos pais em 

relação a ela como uma reação destes ao fato de ela, enquanto filha ou filho, 

não ser uma criança interessante, inteligente, assim como também pode sentir 

esta separação como um castigo (sentido como abandono) por seus maus 

comportamentos. 

Nessa mesma linha de pensamento, Bowlby (2002) salienta que o 

afastamento de uma criança com menos de três anos de idade da sua mãe é um 

processo complexo, o qual precisa ser avaliado e planejado cuidadosamente; 

surge, então, a figura da mãe substituta, alguém que suprirá a ausência dessa 

mãe, ofertando a essa criança os cuidados necessários que ela precisa. Através 

de estudos realizados, o autor relata ainda que as crianças que vivenciam a 

privação têm quase sempre seu desenvolvimento físico, intelectual e social 

prejudicados e até mesmo apresentam sintomas de doenças físicas e mentais. 

No seu entender: 

A privação parcial traz consigo a angústia, uma exagerada 

necessidade de amor, forte sentimento de vingança e, em 
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consequência, culpa e depressão. Uma criança pequena, ainda 

imatura de mente e de corpo, não pode lidar bem com todas 

essas emoções e impulsos. A forma pela qual ela reage a estas 

perturbações em sua vida poderá resultar em distúrbios 

nervosos e numa personalidade instável. (BOWLBY, 2002, p.4). 

Na realidade, as relações recíprocas entre mãe e filho asseguram a 

sobrevivência da criança e contribuem significativamente para o 

desenvolvimento dos setores psíquicos e somáticos da personalidade (CUNEO, 

2009). 

Ainda citando John Bowlby (1989), o autor explica que as primeiras 

experiências, na infância, com seus cuidadores, proporcionam um modelo para 

as relações futuras e para a sua constituição psíquica e emocional. Apego é um 

tipo de vínculo no qual o senso de segurança de alguém está estreitamente 

ligado à figura de apego. No relacionamento com a figura de apego, a segurança 

e o conforto experimentados na sua presença permitem que seja usado como 

uma “base segura” a partir da qual o sujeito poderá explorar o resto do mundo. 

Também dando sua contribuição, Winnicott (1999) aponta que, de uma 

perspectiva ecológica, o desenvolvimento infantil depende do suprimento de um 

ambiente satisfatório, e sendo assim, as necessidades individuais da criança, 

como as de alimentação, cuidados básicos da saúde, de afeto, entre outras, 

devem ser atendidas adequadamente. Para uma compreensão da mudança 

desenvolvimental de uma criança, é necessário analisar todo o cenário ecológico 

em que ela cresce e se desenvolve.  

Manifestando-se a respeito do tema, Schoffer (2016) cita que, devido à 

deficiência dos vínculos familiares, as/os crianças/adolescentes 

institucionalizadas/os podem apresentar dificuldades na aprendizagem. Essa 

conexão entre as emoções e o intelecto é relevante para a aprendizagem do 

indivíduo, e a figura da mãe possibilita o desenvolvimento dessa aprendizagem, 

assim como pode estimular o indivíduo rumo ao saber. Por isso a relevância do 

vínculo, que contribui para uma formação intelectual e emocional saudável. O 

desenvolvimento da aprendizagem está ligado aos vínculos afetivos constituídos 

pela família, portanto, quando se tem ausência ou fragilidade de vínculos 

afetivos, como ocorre com as crianças institucionalizadas, como consequência, 
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pode-se ter a falta do desejo de aprender e dificuldades no processo de 

aprendizagem. 

Outros aspectos destacados por Schoffer (2016) são a delinquência, a 

agressividade e a tendência antissocial, que também podem se desenvolver 

como consequência da fragilidade ou da ruptura de vínculos afetivos que 

ocorrem no processo de institucionalização. Para o desenvolvimento dos 

conteúdos internos bons, crianças e adolescentes precisam de autoridade e 

direcionamento externos; o sujeito delinquente ou antissocial procura, em suas 

ações, filiação e atributos paternos para a formação de referência e modelos que 

não foram estabelecidos pelas figuras parentais; essa é uma falta que a privação 

do vínculo pode gerar. Lidar com a privação, com a ausência da mãe e de uma 

família, gera muito sofrimento, e para a criança conseguir elaborar, seria 

necessário ter um ego maduro, porém, este ego vai se formando a partir dos 

cuidados maternos, e o tempo em que a criança é privada desses cuidados é 

que determinará as probabilidades de se reverter os impactos. 

O relacionamento da criança com a/o mãe/cuidador tem um papel 

fundamental no desenvolvimento biopsicossocial, para a criação de vínculos 

saudáveis e relações afetivas seguras, contudo, pode acontecer que esses 

cuidados fiquem prejudicados na instituição. É importante ressaltar que a 

institucionalização não tem somente aspectos ruins, pois, se a criança ou o 

adolescente vive, em sua família biológica, situação de vulnerabilidade social, 

maus-tratos, negligência ou abusos, nesse aspecto, a institucionalização tem 

como finalidade cessar a situação de risco e garantir sua proteção diante dessas 

situações de conflitos, violências e desequilíbrio, servindo como fator de 

proteção, com aniquilação de ameaças e vulnerabilidades que coloquem a 

integridade emocional e física da/do criança/adolescente (SILVA, 2017).  

Ainda para o mesmo autor (2017), o ambiente proporcionado pela 

instituição de acolhimento é um fator potencial que contribui para o 

desenvolvimento  do adolescente, pois este poderá encontrar apoio psicológico, 

social e médico, como também gozar de todos os seus direitos: o direito à vida 

e à saúde; o direito à dignidade, à liberdade ou ao respeito; o direito à 

convivência familiar e comunitária; o direito à educação, à cultura, ao esporte e 
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ao lazer; o direito à profissionalização (BRASIL, 1990), além de obter melhor 

qualidade de vida.  

Em relação ao Direito da Convivência Familiar e Comunitária, a Lei nº 

12.010 de 2009, conhecida como Lei da Adoção, estabelece um olhar sobre o 

direito à convivência familiar e também substituiu a nomenclatura “abrigamento” 

para “acolhimento institucional” (BRASIL, 2009). Com as exigências da lei, a 

permanência da criança e/ou adolescente em instituição de acolhimento não 

deve ser superior a 18 anos (BRASIL, 2009, art. 19 § 2º), “salvo comprovada 

necessidade”. Também se postula a preferência pelo acolhimento familiar em 

detrimento do acolhimento institucional, além de apontar que o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve responsabilizar-se pela 

avaliação da instituição de acolhimento a cada dois anos, considerando índices 

de sucesso em reintegração familiar ou adaptação à família substituta 

(DELL’AGLIO, 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tais mudanças, de acordo com Rizzini (2006), compreendem que a 

unidade de acolhimento aprimore suas práticas de atendimento e sua 

compreensão do sistema de garantia de direitos, além de propiciar a participação 

da criança ou do adolescente na vida da comunidade, frequentando escolas, 

cursos de profissionalização, áreas de lazer, centros médicos, por meio de 

recursos públicos. Para isto, o reconhecimento de crianças/adolescentes, 

acolhidos como sujeitos de direitos e que estão em peculiar desenvolvimento 

humano, traz consigo não apenas uma bagagem histórica como também toda 

as condicionalidades que levaram à sua retirada da família biológica.  

A equipe técnica da instituição deverá realizar avalições periódicas, de 

três em três meses, através do Plano Individual de Atendimento (PIA), buscando 

a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, com a reintegração do 

acolhido à família nuclear ou extensa, ou sua colocação em família substituta. 

Desse modo, como afirma Siqueira (2012), a legislação teria como objetivo evitar 

os longos períodos de institucionalização e possibilitar a convivência familiar por 

meio do aumento das possibilidades de adoção ou reintegração. 

Com a sua aprovação, a Lei Nacional da Adoção, que versa sobre a 

família extensa, ganha destaque e responsabilidade (BRASIL, 2009, art. 101). 
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No entanto, é preciso ressaltar que retirar crianças e adolescentes do seio 

familiar de origem não é a melhor alternativa, uma vez que o afastamento 

desencadeia sentimento de culpa, rejeição e sofrimento, além da ruptura de 

vínculos afetivos familiares e afastamento da comunidade/escola (SIQUEIRA 

apud SILVIA, 2012).  

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, esclarece o que vem a ser 

a instituição familiar: 

A ênfase no vínculo de parentalidade/filiação, respeita a igualdade de 

direitos dos filhos, independentemente de sua condição de nascimento, 

imprimindo grande flexibilidade na compreensão do que é a instituição 

familiar, pelo menos no que diz respeito aos direitos das crianças e 

adolescentes. Torna-se necessário desmistificar a idealização de uma 

dada estrutura familiar como sendo a “natural”, abrindo-se caminho para 

o reconhecimento da diversidade das organizações familiares no 

contexto histórico, social e cultural. Ou seja, não se trata mais de 

conceber um modelo ideal de família, devendo-se ultrapassar a ênfase 

na estrutura familiar para enfatizar a capacidade da família de, em uma 

diversidade de arranjos, exercer a função de proteção e socialização de 

suas crianças e adolescentes (BRASÍLIA, 2006, p. 23). 

Entretanto, há inúmeros desafios para que aconteça a reinserção da/do 

criança/adolescente em família, seja a natural, extensa ou substituta. O foco 

deve estar na criança e no adolescente e na sua respectiva família, na superação 

dos motivos que levaram à incapacidade do exercício das funções de cuidado e 

proteção de direitos. O processo de reintegração familiar é um trabalho que 

envolve toda a rede, cujas estratégias devem possibilitar o envolvimento da 

família na rotina do serviço de acolhimento: intensificação das visitas familiares; 

compartilhamento de responsabilidades com a família; retorno da/do 

criança/adolescente a partir de reaproximações sucessivas. Como conceitua o 

art. 19 do ECA: 

 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 (BRASIL, 1990). 

O processo de reintegração familiar não deve ser vivenciado como 

ruptura; após o acolhimento da/do criança/adolescente, deve-se realizar uma 
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busca ativa pela família natural ou extensa e verificar se há possibilidades de 

retorno à família. A princípio, a família de origem pode ser culpabilizada por 

negligência, maus tratos e/ou outras violações de direitos. Para Silva (2004), a 

precária condição socioeconômica das famílias pode contribuir para o 

enfraquecimento de vínculos afetivos e a exposição a situações de risco. Um 

estudo mostrou que famílias com ao menos um dos pais com história de 

violência na infância tem quatro vezes mais chances de maltratar seus filhos do 

que as famílias cujos pais não possuem esse histórico (GIACHRITSIS et al 

2005).  

Em seus estudos, Weber (2000) cita algumas mudanças que fariam 

diferença e ações que poderiam ser tomadas em relação à institucionalização, 

como: ações preventivas ao abandono; construção de rede de apoio à família e 

a mães solteiras de baixa renda; e promoção de campanhas que esclareçam o 

processo informativo e que possam garantir o acesso à informação sobre seus 

direitos e sobre os direitos de seus filhos. Ações essas com o intuito de 

conscientizar sobre o respeito inter-racial e com enfoque na prevenção de risco, 

sendo a psicologia uma ciência que também deve trabalhar para o 

desenvolvimento de políticas públicas na construção do ser social. 

Ressalta-se que muitas crianças e muitos adolescentes são privados da 

convivência familiar e comunitária basicamente em razão de sua condição 

socioeconômica. Todavia, a falta de recursos materiais, por si só, não constitui 

motivo suficiente para afastar a criança ou adolescente do convívio familiar, 

encaminhá-los para serviços de acolhimento ou, ainda, para inviabilizar sua 

reintegração (BRASIL, 1990, art. 23). 

Conforme levantamento nacional realizado por Silva (2004 apud SILVA, 

2017), os principais motivos que levam metade das crianças e dos adolescentes 

a estarem abrigados são aqueles relacionados à pobreza (carência de recursos 

materiais da família (24,1%); ao abandono pelos pais ou responsáveis (18,8%); 

à vivência de rua (7,0%); e à exploração no trabalho, tráfico e mendicância 

(1,8%). Destaca-se ainda que os motivos mais citados para o abrigamento 

violam frontalmente o ECA, em especial o art. 23, que contempla a perda ou a 

substituição do pátrio poder devido à falta ou à carência da família. Nestes casos, 



22 
 

é necessária a inserção da família em programas de auxílio do governo, uma vez 

que, de fato, a legislação brasileira prevê a existência de políticas e programas 

de apoio à reestruturação familiar. 

Com relação a este aspecto, Alencar (2017) descreve que uma das 

maiores dificuldades para a execução da legislação quanto ao cumprimento do 

prazo de acolhimento, o qual não deve ser superior a dois anos, “salvo 

comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse”, conforme 

apresentado no artigo 19, parágrafo 2º, do ECA, está relacionada às decisões 

da justiça, com a demora no desenrolar dos processos e na apresentação da 

sentença por parte do juiz, como também dos técnicos responsáveis, devido à 

falta de reordenamento das equipes de trabalho segundo as diretrizes dos novos 

dispositivos legais (SANTOS, 2011).  

No que concerne ao caso de crianças com mais de cinco anos e de 

adolescentes, quando sua reinserção familiar não é possível, a adoção pode ser 

um processo lento ou até mesmo não ocorrer para uma grande maioria, 

conforme apontam os relatórios do Cadastro Nacional de Adoção (Brasil, 2017). 

Não retornando à família e não sendo adotada/o, conforme Silva (2017), a 

criança ou o adolescente acaba por ter a sua condição de acolhimento 

temporário prorrogada por prazo indeterminado, podendo, no caso de alguns, 

atingir a maioridade ainda em acolhimento.  

Por outro lado, adolescentes que passaram parte do seu desenvolvimento 

em instituições podem ter, ainda, o seu pensamento comprometido, bem como 

o desenvolvimento da linguagem, o motor e o funcionamento intelectual. Afirmam 

que a experiência de institucionalização prolongada e precoce pode trazer 

prejuízos graves ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos (VELARD; 

MARTINEZ, 2008). 

Na percepção de Silva (2017), a institucionalização desencadeia fatores 

negativos ao desenvolvimento da/do criança/adolescente, porém, cabe a ela 

reconhecer a existência da necessidade de proteção ao vulnerável, retirando-o 

de ambientes potencialmente expostos a situações de risco. Há estudos que 

destacam esse potencial protetivo e eficaz da instituição.  



23 
 

Por sua vez, Dell’Aglio (2000), Arpini (2003) e Siqueira (2009) 

reconheceram que a unidade de acolhimento institucional pode representar uma 

rede de apoio social e afetivo ao tornar-se fator de proteção para o bom 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Dell’Aglio (2009, p. 220) aponta 

que a institucionalização favorece a criação de uma rede de apoio significativa 

que pode ser composta pela família, escola, pares e comunidade, oferecendo 

aos acolhidos um suporte para lidar com situações adversas e proporcionando 

ambientes adequados ao seu desenvolvimento. Arpini (2003) sustenta essa 

hipótese ao apresentar um estudo que traz a percepção de adolescentes sobre 

a institucionalização, indicando que muitos tinham uma percepção positiva da 

instituição, a qual lhes forneceu amparo e ajuda em um momento em que não 

havia alternativas, demonstrando que sentimentos de segurança e confiança 

advindos da institucionalização puderam atuar como fator de proteção ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes (SILVIA, 2017).  

É imprescindível que a instituição promova um ambiente acolhedor às 

crianças, que não reproduza as experiências de violência vivenciadas em casa, 

fato este que é indispensável para que o processo de reinserção social das 

mesmas se dê da forma mais saudável (CARVALHO et al, 2015). 

Diante do exposto, há que se considerar o importante papel que a 

instituição de acolhimento desempenha neste momento tão delicado vivenciado 

pelas/pelos crianças/adolescentes, o qual é considerado um lugar de falta, dor e 

respectivas perdas.  O cuidador social, que lida com a criança diariamente, em 

período integral, desempenha importantíssimo papel para a saúde da/do 

criança/adolescente, “não apenas no ato de alimentar, auxiliar com a higiene, 

espaço de lazer, mas em todas as necessidades básicas, como proteção, 

cuidado, carinho e estabelecimento de um vínculo estável” (CARVALHO et al, 

2015). 

Já para Albornoz (2009), a institucionalização pode funcionar como um 

recurso terapêutico para o desenvolvimento, a superação de traumas, a fim de 

cessar as situações de risco de crianças e adolescentes vítimas de abandono e 

abuso, uma vez que, nesse contexto, podem ser resgatadas as experiências de 
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cuidado afetivo, não permitindo que as vivências de privação anteriores sejam 

incapacitantes. 

         Além disso, existe a possibilidade de o adolescente institucionalizado viver 

em um ambiente com rotinas e regras bem estabelecidas, capazes de auxiliar 

na ampliação do seu repertório comportamental e cognitivo, o que facilita seu 

desempenho escolar e social (Bauer, 2007). Também Arpini (2003), Rizzini e 

Rizzini (2004), Santana e Koller (2004), Morais e Koller (2004) indicaram que as 

boas experiências de uma criança ou de um adolescente, na instituição, vão 

depender dos vínculos afetivos e do apoio social e afetivo que a instituição 

desempenha para os mesmos, servindo de mais um elo para a formação de suas 

identidades e para o seu desenvolvimento, protegendo-os e criando 

oportunidades para o enfrentamento da vida social e pessoal.  

Ao considerar as dificuldades de reinserção familiar, seja na família 

nuclear ou extensa, Silva (2017) expõe que se deve buscar compreender 

também os desafios de inserção desta criança ou deste adolescente em lares 

substitutos ou adotivos. Embora a mudança na legislação possa ser considerada 

um avanço, ela, por si só, não garante a diminuição do tempo de permanência 

do acolhido na instituição. Isso porque tais decisões de reinserção familiar estão 

intimamente ligadas às decisões e articulações intersetoriais dos profissionais 

que atuam no Sistema de Garantia de Direitos. O sucesso da aplicação de 

políticas públicas voltadas a esse desafio requer a concretização de um sistema 

de integração permanente e continuado com vistas a identificar, controlar e 

adequar ferramentas que facilitem a aplicação dessas políticas, ao mesmo 

tempo em que se tenha total controle na preservação de garantias de direitos 

destinadas a crianças e adolescentes. 

Essas ferramentas visam à articulação com o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), com o acompanhamento das famílias, com o Centro 

de Referência de Assistência Social (CREAS) em relação à necessidade de 

acolhimento de um indivíduo ou família resultante de situação de violência, além 

dos encaminhamentos para o Sistema Único de Saúde - SUS e o Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS, através de ações, como: atendimento pelo 
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Programa Saúde da Família; acompanhamento psicológico e psiquiátrico (saúde 

mental); e atendimento nos serviços para usuários de álcool e drogas. 

Igualmente o papel do Conselho Tutelar é fundamental, pois este tem 

como objetivo o apoio na estruturação do Plano de Atendimento Individual e 

Familiar, o acompanhamento da situação familiar de crianças e adolescentes 

acolhidos e o apoio na reintegração familiar. Também o Sistema de Justiça tem 

como diretriz a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública,  encarregados da execução das políticas sociais 

básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de 

crianças e de adolescentes inseridos em serviços de acolhimento familiar ou 

institucional, com vistas à sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal 

solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família 

substituta.  

Em seus estudos, Magalhães el al (2010) observaram que nem sempre 

as condições familiares que levaram crianças e adolescentes ao afastamento do 

seio familiar de origem são realmente superadas durante o período de 

institucionalização, o que dificulta uma reintegração familiar sucedida. 

Problemas financeiros, materiais e conflitos intrafamiliares podem até ser 

amenizados, mas permanecem, frequentemente, no cotidiano das famílias.  

De modo geral, é necessária uma preparação gradativa do adolescente 

para ser desligado do Serviço de Acolhimento institucional ao atingir seus 18 

anos de idade, para posterior encaminhamento ao Serviço de Acolhimento em 

República, modalidade prevista na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, que garante o acolhimento para jovens entre 18 e 21 anos 

após desligados do Acolhimento institucional (BRASIL, 2009). Com efeito:  

Atenção especial deve ser dada à preparação nos casos de 
desligamento de crianças/adolescentes que permaneceram no serviço 
de acolhimento por um longo período. Uma articulação permanente com 
a Justiça deve garantir um planejamento conjunto do processo de 
desligamento, de modo a prevenir separações abruptas e permitir a 
avaliação do momento mais adequado para a ocorrência do 
desligamento (BRASIL, 2009c, p. 54). 
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De acordo com as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes, “o desligamento não deve ser visto como um momento 

apenas, mas como resultado de um processo contínuo de desenvolvimento da 

autonomia e como resultado de um investimento no acompanhamento da 

situação de cada criança e adolescente” (BRASIL, 2009, p. 55). 

A autonomia deve ser construída e fortalecida por meio de vínculos 

comunitários significativos, com a participação do adolescente nas decisões a 

seu respeito, do conhecimento da sua história de vida e da sua família, do 

estímulo ao autocuidado, da preservação de objetos pessoais e da 

responsabilização pelos seus próprios atos. O atendimento oferecido no Serviço 

de Acolhimento “deve favorecer a construção de projetos de vida e o 

fortalecimento do protagonismo, desenvolvendo gradativamente a capacidade 

do adolescente responsabilizar-se por suas ações e escolhas” (BRASIL, 2009, 

p. 54). 

Contudo, observou-se a ausência de políticas públicas voltadas para esse 

público, uma vez que adolescentes tendem a se sentirem desamparados após o 

desligamento. Dessa forma, Garcia (2019) descreve que a modalidade de 

Serviço de Acolhimento em República é apresentada como uma opção para o 

desligamento gradativo de jovens em processo de desinstitucionalização e sem 

possibilidades de retorno à família, oferecendo a eles apoio e moradia. 

Nesse sentido, o Serviço de Acolhimento em República oferece apoio e 

moradia subsidiada para o jovem desacolhido, fortalecendo a sua independência 

e autonomia até que ele se adapte à sua nova situação e tenha condições de se 

sustentar. A República possibilita um tempo maior de preparação e 

amadurecimento desse jovem que se encontra desamparado e desprotegido 

pelas políticas sociais (BRASIL, 2009b). Destaque: na atualidade, em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, não se dispõe deste serviço. Cabe ressaltar aqui 

que: 

O objetivo dessa modalidade de acolhimento é trabalhar a 
independência, a autogestão e a autonomia do jovem que agora deve 
estar fora da instituição. Elas devem se localizar numa área residencial, 
não muito diferente do local onde se situava o Serviço de Acolhimento 
no qual o jovem estava inserido, e também não muito distinta da sua 
comunidade de origem (FIGUEIRÓ, 2012, p. 58). 
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Diferentemente do Acolhimento Institucional, a República deve ser 

segmentada por sexo e a equipe técnica deverá escolher os componentes de 

cada instituição, levando em consideração as demandas específicas, o grau de 

autonomia e a afinidade entre os integrantes (GARCIA, 2019). Sendo assim, 

“Sempre que possível e recomendável, os jovens deverão ter participação ativa 

na escolha dos colegas de República, de modo a que, na composição dos 

grupos, sejam respeitadas as afinidades e vínculos previamente construídos” 

(BRASIL, 2009, p. 95). 

         4 ANÁLISE DE DADOS 

Fundada no ano de 2015, a Casa de Meninos Atos de Amor é uma 

unidade de acolhimento do Instituto Atos de Amor, sendo uma Organização da 

Sociedade Civil (OSC), cadastrada junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Atua na modalidade Casa Lar, sendo um serviço de 

Acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo 

menos uma pessoa ou um casal trabalha como educador/cuidador residente – 

em uma casa que não é a sua – prestando cuidados a um grupo de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de 

abrigo (BRASIL, 1990). A capacidade máxima da Casa é de dez 

crianças/adolescentes que são acolhidas/os através do serviço de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade (CREAS)2. O objetivo desse acolhimento 

é garantir, por meio de medidas protetivas estabelecidas por determinação 

judicial, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes do sexo masculino, 

com vínculos familiares rompidos/fragilizados, de forma a garantir sua proteção 

integral, em decorrência de violação de direitos, como: maus tratos, abandono, 

negligência, situação de risco e/ou violência física e sexual. 

Para a presente pesquisa, fez-se a análise dos dados do adolescente 

específico, acolhido aos dez anos, por decisão judicial, no ano de 2015, no abrigo 

municipal de Campo Grande/MS, em razão de sofrer maus tratos e agressões 

físicas por parte da genitora. Em 01/12/2015, ele foi transferido para a Casa de 

 
2 Centro de Referência Especializado em Assistência Social, caracteriza-se como uma unidade 
pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de 
direitos ou de violências 
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Meninos Atos Amor, onde se encontra institucionalizado até o momento. 

Atualmente, ele está com dezessete anos, como já foi referido em página 

anterior. 

 Em 2016, após a realização do estudo de caso, a equipe verificou a 

possibilidade de ele retornar ao convívio familiar, haja vista que a genitora 

apresentou condições para recebê-lo e lhe oferecer os cuidados necessários, 

contudo, a permanência dele na casa da família aconteceu por um breve 

período, aproximadamente vinte dias, porque ele sofreu maus tratos novamente, 

tendo que voltar a ser institucionalizado.  

Depois de ter feito a primeira tentativa de reintegração familiar, que foi 

malsucedida, a equipe técnica procurou realizar um trabalho interdisciplinar com 

esta família, através de encaminhamentos para tratamento de uso de 

substâncias psicoativas, fortalecimento de vínculo, apoio socioassistencial, mas 

a genitora não procurou os serviços ofertados e não aderiu ao tratamento para 

uso de substâncias psicoativas. Ela continuou resistente ao acompanhamento 

feito pela equipe multidisciplinar e também não demonstrou indícios de querer 

uma possível aproximação do filho. 

Em 2017, em decorrência do pouco envolvimento da família no processo 

de institucionalização, houve a decisão judicial de suspender o poder familiar dos 

genitores, motivo pelo qual ocorreu o acolhimento definitivo do adolescente, 

considerando-se o tratamento negligente que ele recebia da genitora. Na 

ocasião, o adolescente tinha onze anos. Sua mãe foi acusada de fazer uso 

abusivo de álcool e drogas, negligenciar os cuidados básicos e se exceder nos 

meios de correção, utilizando violência física para se relacionar com o infante.  

Houve busca ativa em relação à família extensa do adolescente (tios, 

avós, primos), contudo, nenhum deles manifestou interesse em obter a guarda, 

e uma das justificativas dos familiares foi justamente a dificuldade em oferecer 

os cuidados básicos e necessários a um adolescente, levando em consideração 

a realidade socioeconômica e a fragilidade dos vínculos. 

A partir dos documentos analisados para esta pesquisa, foi identificado 

que a genitora não apresentou condições suficientes para garantir os direitos 
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básicos e necessários do acolhido. Não houve uma adesão para o tratamento 

médico e psicológico, pois, para a equipe técnica da instituição, a genitora não 

tem consciência da inadequação dos cuidados que ela oferece ao filho, 

tampouco das consequências negativas das práticas que levaram ao 

acolhimento do adolescente. Até o momento, não houve o movimento em 

direção a uma mudança, bem como a construção de novas possibilidades de 

relacionamento. Consequentemente, isso resulta no enfraquecimento dos 

vínculos afetivos familiares.  

Ao completar treze anos de idade, o adolescente foi incluído no Programa 

de Apadrinhamento Afetivo3, cujo objetivo é assegurar o direito à convivência 

familiar e comunitária além de ampliar a rede de apoio e suporte social. Os 

padrinhos iniciaram o acompanhamento da vida escolar, da saúde, realizaram 

encontros aos finais de semana e/ou feriados, ofereceram participação familiar 

e de cidadania dentro da sociedade. O adolescente também chegou a ser pajem 

no casamento de um dos filhos biológicos do casal e realizou viagens com a 

família no período de férias. A vivência com essa família trouxe fatores positivos 

para o desenvolvimento do adolescente, uma vez que ele estabeleceu vínculo 

afetivo saudável com os padrinhos. O convívio em família possibilitou a 

construção do sentimento de pertencimento e confiança, tanto em si mesmo 

como em seus padrinhos, além de ter apoio nos estudos e em suas demais 

necessidades. Os padrinhos mantêm contato telefônico regularmente e o 

adolescente visita-os nos finais de semana e/ou feriados. Demonstram 

preocupação e participam ativamente no seu processo de desenvolvimento.   

Ao completar 14 anos, o adolescente foi inserido no Programa Instituto 

Mirim4 garantindo, assim, seu   direito à profissionalização.  Além disso, a 

inserção do jovem no programa contribui para o desenvolvimento de suas 

competências, habilidades sociais básicas (específicas e de gestão) e também 

 
3 O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente 
vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração 
com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e 
financeiro (Lei nº 13.509/2017 dispõe sobre o Programa de Apadrinhamento Afetivo). 
 
4 Instituição Não Governamental, sem fins lucrativos, situado em Campo Grande/MS, que atua 
e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Públicas de Assistência Social e de 
Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e pelas Políticas do Trabalho e Emprego. 



30 
 

para a sua compreensão sobre a forma de estruturação e funcionamento do 

mundo do trabalho, e para o desenvolvimento das competências pessoal 

(aprender ser), relacional (aprender a conviver), cognitiva (aprender a conhecer) 

e produtiva (aprender a fazer).  

Atualmente, o adolescente está matriculado e cursando o 1º ano do 

ensino médio em uma escola próxima ao abrigo, no período matutino. Não há 

necessidade de uso de meio de transporte, o adolescente tem autorização para 

ir à escola sozinho e a pé.  Seu rendimento no âmbito escolar é considerado, 

pelos professores, como regular; é um aluno dedicado e determinado. Embora 

tenha dificuldades de aprendizado, apresenta esforço em realizar as atividades 

e deseja concluir os estudos e iniciar um curso técnico. No contraturno, de 

segunda-feira a quinta-feira, das 13:30h às 17:30h, continua inserido no mercado 

de trabalho através do Programa Instituto Mirim. Nesse trabalho, que tem cunho 

pedagógico, ele exerce a função de auxiliar administrativo e recebe 

mensalmente uma bolsa no valor de R$ 400,00. O dinheiro oriundo dessa 

atividade é depositado em uma poupança, visando ao preparo para o seu 

desacolhimento. Cabe destacar que essas atividades estão previstas no PIA do 

adolescente, cujas metas incluem sua participação em práticas esportivas e 

oficinas de arte e música.  

Segundo análise dos relatórios da instituição enviados ao Poder Público 

recentemente, em janeiro/2022, “o adolescente possui facilidade em interagir 

com as pessoas, possui habilidades na comunicação e relacionamento 

interpessoais. Demonstra responsabilidade em tudo que executa, capacidade 

em cooperar, evitar conflitos, e lida positivamente com normas e regras”. 

Conforme o PIA de 2015, a equipe técnica considerava que o adolescente 

apresentava dificuldades em sua conduta, agressividade/impulsividade. No 

entanto, o contexto atual aponta que houve avanços em seu processo de 

desenvolvimento biopsicossocial, conforme está descrito: “o adolescente tem 

capacidade de exercer um papel ativo e não apresenta prejuízos em suas 

habilidades sociais, apresenta bom desenvolvimento com o mundo externo e 

com as pessoas ao seu redor, com capacidade de cooperar e evitar conflitos”. 
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Em relação a sua saúde, ele é atendido regularmente em suas 

necessidades clínicas, e também tem acompanhamento psicológico, custeado 

pela Instituição de Acolhimento, acompanhamento psiquiátrico pelo Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS – IJ) e odontológico.  

De acordo com as análises da equipe técnica em relatórios emitidos 

mês/ano relatórios, em alguns momentos, o adolescente apresenta episódios de 

estresse emocional e insatisfação em decorrência do longo período 

institucionalizado, expondo a falta de vida em família, o que leva a equipe a inferir 

que tal cenário pode corroborar a dificuldade de atenção aos cuidados individuais 

e também pode constituir obstáculos para o seu desenvolvimento. 

Ciente dos prejuízos que o longo período de institucionalização pode 

acarretar na vida de crianças/adolescentes que se encontram na unidade, foi 

elaborado o Projeto Adolescer o qual visa trabalhar a autonomia do adolescente 

e com o resgate de sua individualidade e subjetividade. Para tanto, os abrigados 

da instituição participam de grupo de jovens, que trabalham questões 

relacionadas ao bem-estar e à autoestima, e também estimulam o convívio 

social. 

Recentemente, o adolescente completou dezessete anos e a equipe 

técnica pontuou que ele vem se preparando para o desligamento 5. Todavia, 

enfrentam obstáculo no caminho da desinstitucionalização, como, por exemplo, 

a falta de República após o desacolhimento obrigatório. Considera-se que o 

adolescente, que foi retirado do seio familiar por determinação judicial, por sofrer 

violação de direitos, e permanece acolhido há sete anos, sem perspectivas de 

reintegração familiar e colocação em família substituta, enfrentará vários 

desafios após o desligamento, devido à falta de políticas sociais voltadas para o 

adolescente que alcança a maioridade nas instituições. Quando desligado, não 

receberá amparo socioassistencial e jurídico, e além disso, até o momento, ainda 

não existe uma República voltada para esse público em Campo Grande/MS, no 

intuito de oferecer moradia e amparo após o desligamento. 

 
5 O desligamento não deve ser visto como um momento apenas, mas como resultado de um 
processo contínuo de desenvolvimento da autonomia e como resultado de um investimento no 
acompanhamento da situação de cada criança e adolescente (BRASIL, 2009, p. 55). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho parte do pressuposto de que vem crescendo cada 

vez mais o número de crianças e adolescentes institucionalizadas/os, sobretudo, 

vivenciando o acolhimento prolongado, sem possibilidades de reinserção na 

família de origem, extensa ou substituta e prejudicando a garantia de seus 

direitos básicos e fundamentais. No entanto, o debate sobre essa temática ainda 

é incipiente e há poucos estudos na literatura abordando esse tema. 

Mesmo assim, buscou-se fazer um estudo de caso sobre um dos 

adolescentes que se encontra abrigado na Instituição de Acolhimento Casa de 

Meninos Atos de Amor. Para tanto, analisaram-se as estratégias utilizadas pela 

equipe técnica para o preparo do desligamento gradativo e obrigatório do jovem, 

considerando que em breve ele completará a maioridade.  

A análise indicou que o Estado retira o adolescente da família, o 

encaminha para o Acolhimento institucional e destitui o Poder Familiar. Na 

sequência, essa família não é assistida pela rede de atendimento 

socioassistencial e o Serviço de Acolhimento não consegue garantir o 

reestabelecimento dos vínculos familiares, logo, o adolescente permanece 

acolhido até que seja viabilizada alguma solução. Atualmente, o adolescente 

está com dezessete anos, e qual a solução encontrada? Particularmente em 

Campo Grande/MS, não há o Serviço de Acolhimento em República, sendo esta 

uma modalidade prevista na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, que garante o acolhimento para jovens entre 18 e 21 anos 

após desligados do Acolhimento institucional (BRASIL, 2009).   

É primordial a contrapartida do Estado nesse processo de 

desinstitucionalização, também garantindo, através de políticas públicas, pela 

Rede Socioassistencial e pelo Sistema de Justiça, os direitos desses sujeitos 

que se encontram desamparados. O jovem “deveria encontrar nas políticas a 

salvaguarda dos seus direitos como 

cidadão e, por conseguinte, a continuidade do serviço prestado anteriormente” 

(FIGUEIRÓ, 2012, p. 125). 
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Observou-se neste estudo que, apesar das falhas no processo da 

institucionalização prolongada, cabe reconhecer a existência de proteção ao 

vulnerável, retirando-o de ambientes com exposição a situações de risco. Com 

efeito, há estudos que destacam esse potencial protetivo e eficaz da instituição 

(SILVIA, 2017). Considera-se também que o vínculo construído entre os 

educadores e o adolescente residente na Instituição Casa de Meninos Atos de 

Amor foi primordial e contribuiu para o desenvolvimento do acolhido.  

Da mesma maneira, constatou-se que o ambiente proporcionado pela 

instituição colaborou para a garantia de direitos básicos e necessários do 

adolescente supracitado, promovendo sua saúde e seu bem-estar, sua 

profissionalização, além de seu direito à convivência familiar através de 

programas de Apadrinhamento Afetivo. E em outra perspectiva, serviu e está 

servindo como uma rede de apoio social e afetivo, tornando-se fator de proteção 

ao desenvolvimento do adolescente, visto que, sem possibilidades de conviver 

com sua família de origem, e não tendo sido adotado, a instituição vem 

realizando um trabalho a fim de minimizar os riscos e prejuízos.  

Através da análise documental do Plano Individual de Atendimento do 

adolescente, notou-se que a equipe técnica vem construindo estratégias de 

articulação interssetorial e de acompanhamento, além de fortalecer a sua 

autonomia, um trabalho também de responsabilização por suas ações e 

escolhas. Contudo, o que se viu nesta instituição é algo extremamente raro e 

difícil de acontecer nas demais instituições, pois é resultado de um esforço da 

própria equipe e coordenação, uma vez que há falhas significativas nas políticas 

sociais e na execução dessas políticas para com esses adolescentes.  

À vista disso, há muito que se fazer, porque diante das falhas da rede 

socioassistencial, as consequências são negativas em todo o contexto 

biopsicossocial do acolhido. Percebe-se, nas leituras de estudos voltados para 

a temática, que existe toda uma concentração de esforços para retirar a/o 

criança/adolescente do seio familiar e cessar a situação de risco, porém, não 

basta o acolhimento institucional, é necessário todo um trabalho articulado para 

reinserção familiar, visto que o acolhimento é uma medida provisória. E para os 

casos em que não houver possibilidades de reintegração familiar, como é o caso 
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do adolescente em questão, há urgência na criação de Repúblicas após o 

desacolhimento obrigatório em virtude da maioridade, para dar apoio e 

assistência até que este adolescente se reorganize socialmente e 

psicologicamente e estabeleça uma nova dinâmica existencial após a 

desinstitucionalização. 
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ANEXOS 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Acolhimento Institucional 

prolongado: os avanços e desafios no processo de desligamento obrigatório de adolescentes”, 

de responsabilidade da Profª. Drª. Dra. Kênia Cristina Lopes Abrão, da Universidade de Brasília. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar os avanços e desafios acerca do processo de 

institucionalização, voltado especificamente para os adolescentes que completam a maioridade 

nos abrigos. Assim, gostaria de consultá-lo/a sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar 

com a pesquisa.   

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização 

da pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso 

sigilo mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo/a.  

A coleta de dados será realizada por meio de uma pesquisa qualitativa, revisão 

bibliográfica e análise de dados referente aos relatórios construídos pela equipe técnica da 

instituição. Todos os dados pessoas e institucionais serão mantidos em sigilo e os resultados 

gerais obtidos através desta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do 

trabalho, exposto acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada.  É para 

estes procedimentos que você está sendo convidado a participar. A participação na pesquisa 

não implica em nenhum risco.  

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a 

qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios.  

Você poderá obter outras informações com o responsável pela Pesquisa, Profª. Drª. 

Profª. Drª. Dra. Kênia Cristina Lopes, da Universidade de Braspilia, pelo telefone (48) 9904-5940. 

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos aos 

participantes, podendo ser publicados posteriormente na comunidade científica.  

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o/a pesquisador/a 

responsável pela pesquisa e a outra com você. 

 

 ____________________________                _____________________________ 

   Assinatura do/da participante                                            Assinatura do/da pesquisador/ 

 

 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 


