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Ser criança é brincar. 
É estudar. 
É respeitar. 
É ter família. 
É ter moradia. 
É ser respeitado pelas pessoas. 
É ser amado. 
É ter nome. 
Amar a Deus. 
Ser amado pela família. 
É ter uma professora legal. 
É dançar. 
É ser feliz. 
É rezar.  
É ter amigos. 
É ganhar. 
É perder. 
É viajar. 
É comemorar. 
É dormir. 
É passear. 
É acordar. 
É sonhar. 
É ser menina. 
É ser menino. 
(Poema escrito por meu filho Pedro Baltazar 
Medeiros, aos seis anos). 
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Dedico este trabalho à minha família. 
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RESUMO 
 

As normativas legais de crianças e adolescentes têm acarretado mudanças de 
paradigmas institucionais, sobretudo no cumprimento das diretrizes trazidas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 1990) e pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS - 1993), as quais impõem a excepcionalidade e a 
provisoriedade no acolhimento de crianças e adolescentes em instituições, 
priorizando a implementação de Políticas de apoio à família, tendo o Estado a 
atribuição de fornecer às mesmas as condições mínimas para que possam exercer 
suas responsabilidades parentais. Porém, ainda encontramos grande número de 
adolescentes que permaneceram sob a responsabilidade do Estado durante muito 
tempo e, com a chegada à maioridade, foram “desligados” dos serviços de 
acolhimento. Diante dessa realidade, o estudo teve o objetivo central de analisar o 
processo de desligamento, as vivências e as perspectivas futuras dos adolescentes 
acolhidos no Programa Aldeias Infantis SOS de Natal diante dos marcos legais dos 
direitos da criança e do adolescente e a intervenção da instituição na preparação 
para o desligamento. A investigação foi realizada através de pesquisa bibliográfica, 
documental, registro fotográfico, diário de campo e grupo focal realizado no período 
de março e abril de 2012, com oito adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos de 
idade acolhidos na instituição, tomando como referência a abordagem quanti-
qualitativa, buscando analisar as mediações que se interpõem entre os sujeitos e o 
contexto social. Os resultados indicam que o longo tempo de acolhimento faz com 
que lhes seja negado o direito de conhecer a sua história de vida e identidade. Além 
disso, há o rompimento dos vínculos afetivos com seus familiares. O processo de 
desligamento da instituição é fundamentado no desenvolvimento das capacidades 
individuais, de cidadania, e formação técnico-profissionalizante. Diante desse 
contexto, percebeu-se que existe a dificuldade na inserção dos adolescentes no 
mercado de trabalho, dada a precariedade da formação educacional básica e 
profissionalizante, à qual poucos têm acesso na instituição. Durante a investigação, 
observamos ainda a falta de consciência crítica dos adolescentes em relação ao 
contexto vivenciado e ao papel do Estado. O estudo permite afirmar que os Serviços 
de Acolhimento Institucionais estão longe de atingir objetivos aos quais se propõem, 
no que se reporta ao futuro de crianças e adolescentes, e muitos desses objetivos 
não fazem parte das suas competências, que não lhes competem, e sim, ao Estado.  
 
Palavras-chave: Crianças. Adolescente. Política Social. Família. 
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ABSTRACT 

 
The legal normative for children and adolescents have caused institutional paradigm 
shifts, especially in meeting the guidelines brought by the Child and Adolescent (ECA 
- 1990) and the Organic Law of Social Assistance (LOAS -1993), which require the 
exceptionality and tentativeness in childcare and adolescents in institutions. These 
measures require the implementation of policies supporting the family with the state 
to provide attribution to the same minimum conditions to be able to exercise their 
parental responsibilities. However, we still find a large number of adolescents who 
remain under the responsibility of the state for a long time and with their coming of 
age are "off" of care services. The study had the objective of analyzing the shutdown 
process of this reality, the experienced and the future perspectives of adolescents 
received at the SOS Children's Villages Program in the city of Natal, the legal rights 
of children and adolescents and the intervention of the Institution preparation for 
shutdown. The research was conducted through a literature review, documentary, 
photographic, field diary and focus groups conducted between March and April 2012, 
with eight (8) adolescents aged 15-18 years of age received at the Institution, 
reference to the quantitative-qualitative approach, trying to analyze the mediations 
that stand between the subject and the social context. The results indicate that the 
long-time host prevents them to know their life story and identity, but also produces 
the breaking of emotional bonds with their families. The shutdown process of the 
institution is based on the development of individual skills, citizenship, education and 
technical / vocational. The study highlights that it is difficult to insert teenagers in the 
labor market due to the precariousness of basic educational and vocational institution 
in which few have access. There has been also a lack of critical awareness of 
adolescents experienced in relation to the context and the role of the state. Some 
study data let conclude that the Corporate Hospitality Services are far from achieving 
the goals which they propose to, as what relates to the future of children and 
adolescents and those particular form objectives, that do not compete  them, but 
rather the state. Even if we comply with what dictates the Statute of Children and 
Adolescents in reporting to their right to shelter, it is hardly thinkable if we consider 
that ties with their families of origin are in general lost. 
 
Keywords: Child. Adolescent. Social Policy. Family.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo estudo das questões relacionadas ao direito à convivência 

familiar de crianças e adolescentes surgiu a partir de nossa admissão na função de 

Assistente Social do Programa Aldeias Infantis SOS do Rio Grande do Norte, 

situado no município de Caicó, região Seridó do Estado, onde atuamos durante treze 

anos, e enquanto coordenadora do programa dessa instituição em Natal/RN, no 

período de dois anos.   

Foi a partir do ingresso no Curso de Especialização Criança e Adolescente: 

Aspectos Legais e Sociais, oferecido pelo Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público do Rio Grande do Norte, 

que surgiram várias inquietações relacionadas ao tema, desconstruindo conceitos 

estabelecidos ao longo de uma prática institucional e fazendo surgir 

questionamentos relevantes para a construção de pensamento crítico sobre o objeto 

de estudo. 

Diante desse processo de conhecimento, decidimos, por meio do presente 

estudo, analisar o processo de desligamento de adolescentes acolhidos no 

programa da Instituição Aldeias Infantis SOS de Natal, considerando os avanços 

legais na garantia dos direitos de crianças e adolescentes conquistados ao longo da 

trajetória histórica e, sobretudo, após o processo de redemocratização do país na 

década de 1980, com a promulgação da Constituição de 1988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em 1990.  

É importante considerar a relevância desta pesquisa em subsidiar a 

proposição de Políticas Públicas nos espaços participativos de controle social, 

debates junto aos órgãos de garantia e defesa de direitos de crianças e 

adolescentes e a atuação da Instituição Aldeias Infantis SOS Brasil no atendimento 

de crianças e adolescentes que perderam ou estão afastados do convívio familiar. 

Face ao exposto, considerando o direito à convivência familiar e comunitária 

de crianças e adolescentes, através dos princípios da excepcionalidade e da 

provisoriedade, questionamos: Por que ainda existem adolescentes com longo 

tempo de permanência nas instituições de acolhimento? Os marcos legais 

conseguiram romper com essa cultura? As Políticas Sociais conseguem prevenir ou 
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evitar o rompimento dos vínculos familiares? E quando ocorre o afastamento da 

família de origem, existem políticas que garantam o direito do retorno com mais 

rapidez? Quais as expectativas dos adolescentes que chegam à maioridade 

acolhidos? 

O nosso campo de pesquisa foi a Instituição Aldeias Infantis SOS, criada sob 

os preceitos do educador austríaco Hermann Gmeiner, em 1949, que através da sua 

história de vida aprendeu a valorizar a família como estrutura afetiva de sustentação 

para o desenvolvimento e autonomia. O ideário do educador era proteger crianças 

órfãs de uma forma inovadora no pós-Segunda Guerra Mundial, rompendo com as 

práticas de grandes abrigos existentes na Europa naquela época. 

Gmeiner tinha o projeto de modificar a situação das crianças órfãs e 

abandonadas, por meio do acolhimento em uma família, chefiada por uma Mãe 

Social, que lhes desse afeto, aconchego e proteção de um lar e que participassem 

da comunidade em que estavam inseridos, assegurando uma convivência familiar e 

comunitária.  

A instituição foi pioneira no enfoque familiar de cuidado em longos períodos 

de permanência, baseando-se na necessidade da existência da mãe, dos irmãos, da 

casa e da Aldeia enquanto sustentação dos princípios pedagógicos. O projeto se 

expandiu por todo o mundo estando presente em 151 (cento e cinquenta e um 

países), incluindo o Brasil. 

No Brasil, a primeira Aldeia foi fundada na cidade de Porto Alegre/RS, em 

1967, e disseminada em no país dez estados e no Distrito Federal. No Rio Grande 

do Norte, o projeto foi trazido para a região do Seridó no município de Caicó, pelo 

Padre Edmundo Kagerer, sendo um marco para a história da cidade, pois até então 

não existia um projeto voltado para o acolhimento de crianças e adolescentes.   

O reordenamento da institucional iniciou-se no ano 2000, tendo como 

referência a legislação internacional e nacional, sendo feitas várias ações que 

romperam com antigas práticas absolvidas durante muitos anos e culturalmente 

enraizadas pelos colaboradores, crianças, adolescentes, famílias e sociedade em 

geral. 

Esse novo momento fez surgir uma nova estratégia de ação com o 

Fortalecimento Familiar e Comunitário, que referenda a legislação na garantia do 

direito à convivência familiar e comunitária, por meio de ações preventivas, evitando 

o rompimento dos vínculos familiares, com a ampliação das redes comunitárias. As 
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ações de atenção foram direcionadas às famílias e às comunidades, tendo como 

foco as condições de vulnerabilidade de seus membros crianças, adolescentes e 

adultos. 

A operacionalização dos novos marcos referenciais da organização ocorre 

por meio do princípio da integralidade das Políticas de Atendimento, com duas 

iniciativas: o Acolhimento Institucional que atende crianças e adolescentes que 

perderam o cuidado parental e o Fortalecimento Familiar e Comunitário, direcionado 

para crianças e adolescentes que se encontram em risco de perder o cuidado 

parental.  

O grande desafio é proteger crianças e adolescentes priorizando a retomada 

dos vínculos originais, respeitando os diversos arranjos familiares e buscando-se 

fomentar as Políticas Públicas necessárias para a formação de novos vínculos que 

garantam o direito à convivência familiar e comunitária.  

Esse processo de mudança de paradigma da instituição, e 

consequentemente na política de atendimento, iniciou-se no Brasil, com o 

movimento de redemocratização, iniciado no país no final da década de 1970, 

através da forte influência internacional e dos movimentos sociais organizados. 

Essas mudanças foram concretizadas na Constituição de 1988, no seu 

Artigo 227, ao reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e 

com prioridade absoluta, direito esse consolidado na promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em 13 de julho de 1990. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi um marco para a nova 

concepção da assistência social brasileira, tendo em vista a universalização dos 

acessos e da responsabilidade estatal. Emerge assim a Política de Assistência 

Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da 

Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social.  

A Política Nacional de Assistência Social1 (PNAS) e suas regulamentações 

trouxeram diretrizes importantes para a questão da institucionalização de crianças e 

adolescentes. Essas diretrizes são definidas pela Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS), que  disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social, 

organizando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) através dos níveis de 

                                                 
1
 A elaboração da Política Nacional de Assistência Social (2003) teve o objetivo de materializar os 

pressupostos da Constituição de 1988 e da LOAS, através de diretrizes (atribuições e competências) 
pautadas no pacto federativo dos três níveis de governo na provisão das ações socioassistenciais. 
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gestão, instâncias de articulação, pactuação do processo democrático de gestão do 

SUAS, financiamento e regras de transição.  

 De acordo com a PNAS (2004),é função da Assistência Social a proteção 

social que consiste na oferta de um conjunto de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS. Essa, de acordo com as diretrizes, pode 

ser proteção social básica, proteção social especial, vigilância social e a defesa dos 

direitos socioassistenciais. Neste trabalho, nos detivemos na Proteção Social de Alta 

Complexidade, que inclui os serviços que garantem a proteção integral dos 

indivíduos, ou seja, aqueles indivíduos que perderam o cuidado parental. 

Com a regulamentação da política o grande desafio é romper com o 

paradigma da institucionalização e proteger crianças e adolescentes. Por meio do 

ECA e da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), reconhece-se e preconiza-se 

a família como núcleo vital e essencial para o desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes, indo de encontro à histórica dificuldade encontrada pelas famílias em 

prover com a criação dos filhos, que se traduziu em uma incapacidade das mesmas, 

principalmente aquelas de baixa renda, em proteger os seus filhos. Esse fato 

permitiu que durante muito tempo essas crianças e adolescentes se tornassem 

público da assistência social e das Políticas de Atendimento à infância e à 

adolescência, sendo acolhidas em instituições e ficando sob o poder do Estado.  

O ECA (1990) definiu a política da criança e do adolescente como prioridade 

absoluta para ações em todas as esferas de governo e instituiu a excepcionalidade 

do afastamento da família e provisoriedade na permanência nas instituições de 

acolhimento, como forma de romper com a forte cultura de abrigamento de crianças 

e adolescentes influenciada pela cultura europeia desde o período do Brasil Colônia. 

De acordo com essa nova Lei – nº 8.069, de 1990, a retirada do convívio 

familiar deve ocorrer apenas quando for medida inevitável, e a permanência dessa 

criança ou adolescente em um serviço de acolhimento deve ser breve. A 

manutenção dos vínculos familiares deve ser preservada e fortalecida, sendo 

necessário promover, o mais rápido possível, a inserção da criança ou do 

adolescente em uma família substituta.  

As mudanças na terminologia e a criação de novas diretrizes e posturas no 

atendimento de crianças e adolescentes surgidas com o ECA produzem uma ruptura 

nas práticas de internação, profundamente instauradas e enraizadas na sociedade 

brasileira. Essas propostas encontram forte resistência no cotidiano dessas práticas.  
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Silva (2004, p. 28) confirma as práticas equivocadas quando afirma que,  

 

Na prática, os agentes sociais encarregados da implementação dos 
programas de abrigos são, na maioria, entidades assistenciais que atuam 
segundo suas próprias crenças, nem sempre coincidentes com os objetivos 
e os princípios da LOAS e do ECA.  

 

 A partir da pesquisa documental2, constatou-se que as instituições 

filantrópicas e religiosas continuam tendo uma maior participação no atendimento 

em serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Portanto, 

para que os dispositivos do ECA relativos às medidas de proteção sejam cumpridos, 

é necessário que os responsáveis por sua execução/aplicação tenham um amplo 

conhecimento do estatuto e também compartilhem dos seus objetivos.  

Ao longo deste trabalho observamos que os programas de atendimento 

devem estar de acordo com os princípios do Art. 92 do ECA, e a grande dificuldade 

encontrada é a ausência ou insuficiência de outras políticas e serviços públicos, ou 

seja, uma articulação da rede. Convém ressaltar que a eficiência desses serviços é 

fundamental para que ocorra o fortalecimento familiar, a inserção das crianças e 

adolescentes nas suas famílias de origem ou extensas, de acordo com definições do 

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

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). É preciso garantir os 

direitos dessas crianças e adolescentes após a inserção, para que não ocorra a 

revitimização e o retorno à instituição. 

Também é preciso salientar que a família tem sofrido mudanças, com o 

surgimento de diversos arranjos familiares e a adoção de novos valores e 

referenciais, que não podem ser esquecidos, conceito que deve ser ampliado. 

Apesar das mudanças na dinâmica familiar, essa ainda é considerada como lugar 

privilegiado de proteção e pertencimento, também como um espaço passível de 

conflitos e contradições.     

A subordinação do Brasil ao capital estrangeiro, desde sua colonização até a 

mundialização da economia, trouxe um processo de criação e desenvolvimento das 

Políticas Sociais. Tais determinações históricas influenciaram a subordinação 

desigual com alto grau de submissão, sem a presença de um projeto nacional sólido.  

                                                 
2
 Estudo sobre os serviços de acolhimento no Brasil realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômicas 

Aplicadas – IPEA (2004). 
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Na fase do neoliberalismo e suas práticas sociais, as Políticas Sociais 

passaram a ser caracterizadas pela focalização na pobreza extrema, privatização 

das Políticas Sociais, centralização dos Programas de Transferência de Renda e 

regressividade tributária. Decorre dessa fase a naturalização da pobreza e a 

responsabilização dos indivíduos pelo seu bem-estar através de seus esforços e 

capacidades pessoais, responsabilizando-se os próprios sujeitos pela sua situação 

de pobreza. 

Constata-se que o cenário ilusório criado pelo neoliberalismo continua dando 

certo no país, através da inserção da população em situação de pobreza no 

mercado de consumo. Conforme Pereira e Siqueira (2010), a liberdade propagada 

pelos neoliberais se restringe à capacidade do indivíduo ou sociedade de adquirir 

bens e serviços por meio da renda. A ampliação do consumo teve como 

consequência o endividamento das famílias através da contratação de dívidas em 

longo prazo. 

A expansão da garantia dos direitos se deu através de um resultado da luta 

de classes e movimentos sociais, com as correlações de forças com o capital. A 

estratégia utilizada pelo Estado Neoliberal enfraqueceu os espaços de resistência, 

porém, chega-se a patamares jamais vistos de exploração das relações de trabalho 

e de acumulação de capital, formando um profundo fosso de desigualdade social, 

com consequências na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 

Com as novas diretrizes que regulamentam a Política de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente no Brasil, existe um movimento para que as instituições 

de atendimento se operacionalizem. Mas o que vem se percebendo desde a 

primeira década do século XX é que as mudanças nas instituições de acolhimento 

têm sido parciais.  

Apesar da tentativa de ordenamento dessas instituições para atender tais 

parâmetros, são necessárias reformas de natureza ampla e profunda, objetivando 

buscar ações que atendam às novas demandas de crianças e adolescentes que são 

acolhidos. A partir dos anos 1990, em virtude do elevado uso de drogas, inúmeras 

crianças e adolescentes vêm perdendo o vínculo familiar, o que potencializa a 

violação dos direitos dessas crianças e adolescentes. 

Em termos legais passa a ter prioridade a Política de Atenção às Famílias, 

mas na realidade esta não está fortalecida nem integrada às Políticas da Infância e 
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da Adolescência e, principalmente, às Políticas Setoriais que devem assegurar os 

direitos básicos dos indivíduos e das famílias. 

Esses antecedentes da história social trazem rebatimentos na infância e nas 

famílias, gerando a dificuldade dessas famílias em proteger e educar seus filhos, 

sendo ideologicamente criminalizadas pela violação de direitos dos seus entes, 

fazendo com que fosse criado ao longo da história um sistema de proteção no qual 

crianças e adolescentes estavam sujeitas a ser confinadas em instituições para 

serem protegidas pelo Estado. A esse respeito, Rizzini (2006, p. 18) afirma: “persiste 

o mito de que elas estariam protegidas e em melhores condições longe de suas 

famílias, consideradas desestruturadas”. A autora traz um retrato de como essas 

famílias são avaliadas – como incapazes de criar seus filhos.   

Entendemos que a falta de condições básicas das famílias é reproduzida de 

membro a membro, ocorrendo violação de direitos e negligência, o que muitas vezes 

gera certa confusão no que se refere à autoria das violações. Na verdade, essas 

famílias que são acusadas já são vítimas de uma violação por parte do Estado. A 

intervenção do Estado, suporte básico para apoiá-las no cuidado com seus filhos, 

poderia evitar as vulnerabilidades que as atingem. 

Nessa conjuntura, a mudança de paradigma relativa à nova regulamentação 

vem sendo um processo lento, tendo em vista a persistência de um modelo 

assistencialista que marcou historicamente o atendimento à população, mantendo-a 

na pobreza e sujeita a políticas clientelistas. 

A escassez ou falta de qualidade das Políticas Sociais e a desarticulação da 

rede socioassistencial continua incapacitando famílias de prover com os cuidados 

dos seus filhos, levando as crianças a permanecer por longo tempo em serviços de 

acolhimento, prejudicando o seu desenvolvimento. Ao entrar na fase da 

adolescência, elas têm vínculos afetivos fragilizados ou totalmente rompidos e, 

quando da perda do poder familiar3, ficam fora do perfil de adoções4. 

O baixo nível de escolaridade determinado pela negligência familiar e do 

Estado, em assegurar o direito à educação ou pela má qualidade do sistema 

                                                 
3
 É o antigo termo jurídico pátrio poder ou pátria protestas que foi substituído no Código Civil de 2002 

por pátrio poder, que constitui nos poderes jurídicos conferidos aos pais com finalidade de proteger a 
criança e o adolescente. A suspensão ou perda do poder familiar  se dá quando violados os princípios  
de proteção integral do ECA. 
4
 Um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em 2012, detalha o perfil dos pais que desejam adotar crianças no Brasil. Segundo 
pesquisa, crianças com até 5 (cinco) anos de idade é a faixa etária requerida por 9 (nove) em cada 10 
(dez) pais. Fonte: Portal CNJ. 
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educacional, influenciam na não profissionalização dos adolescentes acolhidos, que 

não conseguem romper com a situação de vulnerabilidade familiar que vivenciaram 

antes do acolhimento.  

O desvelamento da perspectiva desse adolescente no desligamento trará 

subsídios para analisar os impactos das diretrizes das normativas legais. Em nossa 

pesquisa, analisamos se tais normativas trouxeram variações no momento do 

desligamento dos adolescentes, que ocorre com a chegada da maioridade. A 

relevância deste estudo está centrada na análise das contradições em torno da 

temática criança/adolescente, tendo como suporte uma abordagem teórico-crítica.  

Esta dissertação teve como objetivo analisar o processo de desligamento e 

as perspectivas dos adolescentes acolhidos no Programa Aldeias Infantis SOS de 

Natal diante dos marcos legais dos direitos da criança e do adolescente. Por meio 

do entendimento da atuação da instituição diante da Política de Acolhimento 

Institucional em âmbito nacional, buscamos caracterizar o perfil dos adolescentes, 

historicizar a trajetória das políticas sociais e dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes, evidenciando o direito à convivência familiar e comunitária; e realizar 

uma análise do papel do Estado na garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária.  

A escolha da técnica de investigação grupo focal constituiu-se um dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa a se realizar com os adolescentes de 15 

a 18 anos de idade acolhidos no Programa da Instituição Aldeias Infantis SOS Natal, 

unidade de referência empírica de nossa pesquisa. 

Por meio do grupo focal apreendemos a visão dos participantes em relação 

à experiência do acolhimento institucional. A utilização desse instrumento foi 

relevante no sentido de atingirmos o objetivo da pesquisa com base nas questões 

norteadoras voltadas para os seguintes temas: motivação e adesão, integração 

grupal, conhecimento do eu, família, acolhimento e projeto de vida. 

Pelo fato de sermos integrantes da equipe técnica da instituição onde se 

desenvolveu esta pesquisa, exercendo a função de coordenadora, tivemos a 

participação da assistente social da Instituição Elizama Evangelista Barbosa, que 

cumpriu a atribuição de moderadora para o desenvolvimento da técnica do grupo 

focal. Segundo Gatti (2005, p. 35). 
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O moderador de um grupo focal deve ser bem escolhido. Pode ser o próprio 
pesquisador ou outro profissional, porém precisa ser experiente, hábil, ter 
clareza de expressão, ser sensível, flexível e capaz de conduzir o grupo 
com segurança, lidando competentemente com as relações e interações 
que se desenvolvem e as situações. Precisa ser um profissional capaz de 
despertar confiança e de gerar empatia, para conduzir com habilidade o 
grupo na direção dos objetivos da pesquisa, sem criar situações 

embaraçosas. 
 

 Na medida em que mediamos os debates, enquanto pesquisadora, 

juntamente com a assistente social, registramos as falas dos adolescentes, e suas 

expressões não verbais, o que estes percebiam em relação à cotidianidade de suas 

vidas. Essas percepções foram registradas também no diário de campo, no intuito 

de complementar a síntese de cada encontro no processo de desvendamento do 

real. 

 O planejamento dos encontros do grupo focal de adolescentes acolhidos foi 

discutido por nós com a moderadora, esclarecendo os objetivos e o público-alvo 

para formação do grupo. Na ocasião, analisamos os determinantes que poderiam 

influenciar os resultados, tais como a falta de integração que poderia intimidar o 

grupo, ou seja, o receio dos participantes de revelar fatos de suas vidas.  

Com isso, elaboramos a proposta de trabalho tendo a preocupação de 

inserir atividades de integração de grupo antes de iniciar os encontros com os temas 

a serem abordados. Tais ações facilitaram o despertar do desejo de aproximação, o 

acolhimento, empatia e a solidariedade entre os membros. Além disso, contribuíram 

para desenvolver um sentimento de cumplicidade, no respeito aos sentimentos e 

emoções pessoais que pudessem emergir em determinadas situações no grupo. 

A formação do grupo foi pautada nas características de homogeneidade, 

levando em conta que os membros tinham experiências comuns, no caso, todos 

eram adolescentes em situação de acolhimento institucional, o que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) chama de medida protetiva. De acordo com os 

critérios de inclusão no grupo, foram oito os adolescentes participantes dentro da 

faixa etária especificada.  

No período do desenvolvimento do projeto de pesquisa, este foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Os Termos de Compromisso Livre e Esclarecido – TCLE (em Anexo) 

foram elaborados com o intuito de garantir o sigilo e o respeito pelas informações 

coletadas no grupo focal. Segundo as orientações desse Comitê, os termos, que 
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foram assinados pelas cuidadoras residentes responsáveis pelos adolescentes 

participantes do grupo focal, continham o objetivo da pesquisa, a metodologia 

utilizada, os riscos e benefícios. 

Foi definido no planejamento inicial um encontro por semana, nas quintas-

feiras, totalizando seis encontros, com duração de três horas cada um, em locais 

distintos, para incentivar a participação dos adolescentes. No primeiro momento, 

utilizamos técnicas de estímulo apropriadas e, posteriormente, dinâmicas 

associadas às questões norteadoras para o debate. A escolha do dia e horário não 

foi tarefa fácil, havendo a dificuldade em encontrar horários compatíveis entre os 

adolescentes, no período da manhã tínhamos o maior número de adolescentes sem 

atividades escolares, esportivas e profissionais. 

Cada encontro foi estruturado através de um roteiro específico com: a 

exposição da síntese dos encontros anteriores e o objetivo do encontro do dia, como 

uma técnica de estímulo interligada ao tema a ser debatido, estabelecendo-se uma 

dinâmica com o tema e, por fim, avaliando-se o encontro junto com o grupo. 

Posteriormente, a construção de uma síntese dos depoimentos, reflexão e análise 

com base nas percepções, avaliando-se assim o processo do grupo focal. 

O primeiro encontro, “Esclarecimento e Adesão”, teve como finalidade a 

apresentação da proposta de trabalho, oportunidade em que convidamos e 

motivamos os adolescentes a participar do grupo. Além disso, esclarecemos os 

objetivos e a metodologia da investigação (grupo focal), explicando que nossos 

encontros seriam realizados através de rodas de conversas. 

Para o segundo encontro, de integração do grupo, preparamos atividades 

para a confraternização dos adolescentes, as quais foram realizadas no Parque da 

Cidade de Natal, por meio de vivências lúdicas, caminhadas nas trilhas do parque, 

dinâmicas de integração em pontos estratégicos. 

O planejamento dos encontros subsequentes foi de fundamental importância 

para atender os objetivos da pesquisa, tomando como referência os temas 

geradores. Nesta pesquisa tomamos como referência também a proposta do 

educador Antônio Carlos Gomes da Costa, que, em seu livro Pedagogia da 

Presença: teoria e prática da ação socioeducativa (2001), destaca que no trabalho 

com adolescentes em dificuldades o primeiro passo a ser dado é a superação de 

obstáculos ao seu pleno desenvolvimento como pessoas e como cidadãos. Essa 

superação se dá com a reconciliação do adolescente consigo mesmo e com o outro. 
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Baseando-se em Costa (2001), elaboramos o planejamento para o terceiro 

encontro, cujo tema foi “Conhecimento do Eu”, tendo como objetivo propiciar meios 

que permitiram aos adolescentes se situar de forma construtiva em relação a sua 

realidade, como estratégia de desenvolver o autoconhecimento foi trabalhada a 

dinâmica do espelho, as técnicas de relaxamento e de pintura em tela. 

No quarto encontro, foi valorizado e trabalhado o tema gerador família, cujo 

planejamento requereu análise e debates, uma vez que envolvia sentimentos mais 

profundos, determinados por sofrimento e instabilidade emocional do grupo.  

O quinto encontro teve como tema gerador “O acolhimento” e, como 

objetivo, coletar depoimentos dos adolescentes e suas percepções sobre o período 

de vivência em uma instituição.  

No sexto encontro do grupo focal, foi explorado o tema “Projeto de Vida”, 

oportunidade em que buscamos apreender quais as perspectivas desses 

adolescentes em relação à sua inserção no mercado de trabalho, a profissão que 

gostariam de seguir, entre outras questões relativas ao tema.  

A coleta primária de dados, realizada no período de março e abril do ano de 

2012, comporta em sua exposição quatro sessões. A primeira, a introdução aqui 

desenvolvida apresenta as motivações, a perspectiva teórico-metodológica pautada 

numa abordagem analítico-crítica, utilizou a observação e a técnica do grupo focal 

como instrumentos na persecução dos objetivos da investigação, que levasse a 

apreensão do objeto de estudo – de desvelar o processo de desligamento das 

Instituições de Acolhimento, em nosso estudo, a Instituição Aldeias Infantis SOS. 

A segunda sessão – O Pós-Segunda Guerra Mundial e a fundação da 

Aldeias Infantis SOS – é dedicada à historicidade da Instituição Aldeias Infantis 

SOS, situando-a desde o contexto no qual foi criada à sua atuação na 

contemporaneidade, sua história atravessada pelas contradições inerentes ao 

mundo capitalista e o agravamento da questão social. 

Na terceira sessão – As Políticas Sociais frente à redemocratização e as 

consequências do ideário neoliberal – fazemos uma reflexão sobre as Políticas 

Sociais face ao processo de redemocratização do país, situando as conjunturas 

permeadas pelas crises, os retrocessos e os avanços obtidos nos debates dos 

problemas sociais e econômicos de crianças/adolescentes e suas famílias, desde o 

início do século XX, adentrando-se pelo século XXI. Nesta sessão buscamos nos 

reportar ao processo de institucionalização dos marcos da proteção social brasileira, 
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às lutas e aos movimentos sociais que objetivam o alcance da universalização de 

direitos sociais e econômicos das classes sociais menos favorecidas.  

Tentamos situar a trajetória das Políticas Sociais enquanto suporte analítico 

na discussão da problemática das crianças e dos adolescentes que vivem ou 

sobrevivem em Instituições de Acolhimento, os antigos abrigos ou asilos, do período 

da Roda dos Expostos, que surgiram no Brasil no século XVIII e permaneceram até 

fins do século XIX. Discutimos, ainda, a problemática de crianças e de adolescentes 

acolhidos pelo Serviço de Assistência ao Menor (SAM), Fundação Nacional de Bem-

Estar do Menor (FUNABEM), Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência 

(CBIA), a Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC), as Casas de 

Passagem do município, os chamados Serviços de Acolhimento – organizações 

governamentais e organizações não governamentais (ONGs). 

Na quarta sessão – O desligamento e as perspectivas dos adolescentes 

acolhidos no Programa Aldeias Infantis SOS de Natal/RN – por aproximações 

sucessivas, foi nosso propósito fazer a exposição do desenvolvimento do grupo focal 

que deu sustentação de análise, com base em mediações que proporcionaram a 

apreensão do real, das vivências, projetos de vida e sonhos a serem sonhados dos 

adolescentes que participaram da pesquisa. 

A quinta sessão, onde procuramos trazer à tona os “achados” da nossa 

investigação, é dedicada às considerações aproximativas. 

 



27 

 

2  O PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A FUNDAÇÃO DAS ALDEIAS INFANTIS 

SOS  

  

A Instituição Aldeias Infantis SOS foi fundada pelo educador Hermann 

Gmeiner, tendo como fundamento sua história de vida. Herman nasceu na cidade de 

Imst, na Áustria, no seio de uma família camponesa de nove irmãos. Após o 

nascimento do seu nono filho, sua mãe, Angelika Eberle, adoeceu gravemente e 

faleceu. 

O impacto sobre a sua família, tradicional família europeia baseada nos 

moldes patriarcais, foi bastante forte, tendo em vista que o papel da mulher estava 

restrito aos cuidados e à educação dos filhos, e o do homem, prover o sustento da 

prole.  

A mãe tinha papel fundamental, era considerada como o pilar da família e 

com sua morte esse sustentáculo havia desabado. Com o falecimento da mãe, a 

filha primogênita assumia suas atribuições e o seu papel. Com isso, Elsa, com 

dezesseis anos de idade, teve a difícil tarefa de substituir a mãe, conseguindo 

manter a família de Hermann Gmeiner fortalecida. 

Em fevereiro de 1940, Hermann Gmeiner deixa o Instituto de Feldekirdh, 

onde estudava, e entra para exército alemão. No pós-guerra, ingressou no curso de 

medicina, em Innsbruck. Com seu espírito questionador, sempre observava a 

distância acadêmica em relação às urgências e dificuldades da época, a formação 

individualista se contrapunha aos seus valores alicerçados através da formação 

familiar de cooperação mútua.  

Foi no período do pós-guerra que se viu confrontado com a problemática das 

crianças órfãs, que viviam em abrigos na Europa. “Naquele tempo compreendi a 

importância que significa para estas crianças ter, simples e singelamente, alguém 

que possa contar; dispor de uma pessoa que lhes sirva de referência e em relação a 

qual possam desenvolver a si mesmos” (GMEINER, 1988, p. 7). 

A sua imensa vontade de realizar um trabalho social fez com que Hermann 

Gmeiner formasse o seu próprio grupo de jovens. O seu envolvimento com esses 

serviços em prol da criança e do adolescente fez com que negligenciasse seus 

estudos. Abandonou o curso de medicina em prol dos projetos sociais.  

Com a crise econômica de 1929, conhecida também como “A Grande 

Depressão”, iniciada no sistema financeiro americano com a quebra da Bolsa de 
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Nova York nos Estados Unidos, espalha-se por muitos países a redução do 

comércio mundial, acarretando o desemprego em massa e a legitimidade do modelo 

capitalista. 

Nos anos 1930, tem início uma ativa intervenção estatal, esse período ficou 

conhecido como “Anos Dourados”. O Liberalismo de Keynes (keynesianismo) foi a 

proposta para a saída da profunda crise do capital, que defendia a intervenção 

estatal com vistas à reativação da produção, através de uma maior intervenção do 

Estado na economia, rompendo com os princípios do liberalismo, que se estende até 

a década de 1970.  

O Estado deveria intervir para um conjunto de medidas econômicas e 

sociais, com o objetivo de gerar demanda efetiva, disponibilizando meios de 

pagamento e garantias para o investimento. Passou a incorporar interesses sociais, 

desenvolvendo também mecanismos de coesão social. Também o reconhecimento 

de direitos sociais, civis, e políticos, que constituem a cidadania moderna e a 

formação de várias instituições que dariam forma aos vários modelos de Bem-estar 

Social. 

O Pacto Fordista, que pregava a produção em massa para o consumo de 

massa, e dos acordos com os trabalhadores do setor monopolista em torno dos 

ganhos de produtividade do trabalho, foi bem mais que uma mudança técnica da 

linha de montagem e da eletricidade. Foi uma forma de regulação das relações 

sociais. Introduziu a jornada de trabalho de oito horas a cinco dólares, 

impulsionando o processo de extração de mais-valia relativa e o controle sobre o 

modo de vida e de consumo dos trabalhadores.  

Nesse contexto, surge a valorização, defesa e proteção da criança no século 

XX, formulam-se os seus direitos básicos e descobre-se a especificidade das 

crianças, como sujeitos de direitos. 

O conceito de direitos humanos tem seu marco no fim da Segunda Guerra 

Mundial, onde surgem a convicção de se adotar normas comuns, fundamentadas 

em uma ética universal5, que deveriam ser respeitadas pelos Estados Nacionais.  

                                                 
5
 É a ética do grupo social formada de acordo com o contexto histórico resultando em leis, normas e 

valores que definem a identidade política e social através de princípios que fundamentam direitos e 
deveres do grupo onde seus membros realizam objetivos particulares compatíveis com os princípios 
da ética universal. 
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Com o fortalecimento das Políticas Sociais, que foram graduais e 

diferenciadas nos países da Europa, o momento era ideal para Hermann Gmeiner 

colocar suas ideias em prática. Tais mudanças eram geradas de acordo com o 

fortalecimento e organização dos movimentos sociais, como também da pressão da 

classe trabalhadora, que se contrapunha ao desenvolvimento das forças produtivas 

e das correlações e composição de força no âmbito do Estado. 

Foi no final da década de 1940, diante da situação de milhares de crianças 

órfãs, que a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Fundo Internacional de 

Ajuda Emergencial à Infância Necessitada, surgindo a United Nations International 

Child Emergency Fund (UNICEF), em 11 de outubro de 1946, com o objetivo de 

socorrer crianças dos países atingidos pela guerra.  

Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que visa atingir o homem todo 

e todos os homens e propugna por sua felicidade e seu bem-estar. Expressa uma 

ética que propõe legalmente a condição de verdadeiro cidadão a todos os homens. 

Pela primeira vez, tinha-se o reconhecimento internacional de que as 

crianças necessitavam de atenção especial. Em 1950, quando a Europa já tinha se 

recuperado, por recomendação da ONU a UNICEF transferiu suas atenções para 

programas de longo alcance, visando à melhoria da saúde e à nutrição das crianças 

dos países pobres. Em 1953, a UNICEF teria se tornado órgão permanente das 

Nações Unidas.  

O ano de 1959 foi um marco nos avanços e conquistas da infância, quando 

as Nações Unidas proclamaram sua Declaração Universal dos Direitos da Criança, 

trazendo um grande impacto nas atitudes das nações em relação à infância. Nela, 

se reafirma a importância de se garantir a universalidade, objetividade e igualdade 

nas questões relativas aos direitos da criança. Essa passa a ser considerada como 

prioridade absoluta e sujeito de direitos.  

Foi diante das novas diretrizes internacionais, acerca dos direitos de 

crianças e adolescentes, que o educador Gmeiner iniciou um estudo sobre quais 

seriam os motivos das falhas das instituições públicas que abrigavam crianças e 

adolescentes.  

Através da análise dos relatos daqueles que foram educados em instituições 

públicas, o educador Hermann Gmeiner percebeu que crianças e adolescentes eram 

reunidas em grupo por faixa etária, e pelo fato de terem sido, por vezes, separadas 
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dos próprios irmãos, aliado a outros motivos, tinham prejuízos no seu 

desenvolvimento. 

No pós-guerra, uma grande quantidade de órfãos era confinada em grandes 

abrigos com características de clausura, com atendimento coletivo e normas de 

correções severas. A cultura de internação na Europa teve início com as mudanças 

ocorridas com a modernidade, com a sociedade burguesa.  

Conforme Ariés (1975), na sociedade medieval, o sentimento da infância 

inexistia, não havia diferença entre crianças e adultos, o que era percebido, por 

exemplo, nos trajes utilizados pelas crianças, que se vestiam como adultos. As 

crianças entravam rapidamente na sociedade dos adultos. Foi no século XVIII, por 

influência dos eclesiásticos e dos homens da lei, que, preocupados com a disciplina 

e a racionalidade dos costumes, associados à higiene e à saúde física, que surgiram 

novos elementos para a vida familiar. 

 

A família moderna retirou da vida comum não apenas as crianças, mas uma 
grande parte do tempo e da preocupação dos adultos. Ela correspondeu a 
uma necessidade de intimidade, e também de identidade: os membros da 
família se unem pelo sentimento, o costume e o gênero de vida 
(ARIÉS,1975, p.195). 

 

Com o surgimento das classes sociais, as condições sociais que eram 

comuns, a partir do início da sociedade moderna, começam a divergir, para as 

crianças nobres nascidas em famílias burguesas, eram oferecidas escolas com 

características de internato. Para os pobres, órfãos e abandonados, os grandes 

abrigos (RIZZINI; PILOTTI, 2009). 

Baseado em fatos históricos e na experiência da sua própria vida, Hermann 

Gmeiner concluiu que faltava no acolhimento dessas crianças o amor materno, pois, 

nesses abrigos, a criança era acolhida apenas por educadores e vigilantes. Foi a 

partir da análise desses pontos que Gmeiner estabeleceu quatro princípios para a 

solução das principais falhas das instituições, sendo eles: 

  

Na ausência dos pais a criança deve ter uma pessoa que lhe dê afeto e 
segurança; os irmãos biológicos não devem ser separados, e sim, 
conviverem na mesma casa-lar juntamente com outros irmãos sociais; cada 
casa-lar forma uma família, a qual se torna o lar da criança; e as casas-lares 
formam a Aldeia que é administrada por um diretor. A Aldeia deverá situar-
se nas proximidades de uma cidade, onde as crianças possam frequentar a 
escola, a igreja, participando da vida em sociedade (GMEINER, 1988, p. 
10). 
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O seu projeto de modificar a situação de crianças órfãs já estava 

encaminhado, restava o financiamento necessário para que concretizasse seus 

pensamentos e sonhos. A associação Societas Socialis foi fundada com a ajuda do 

grupo de jovens criado por Gmeiner e amigos. A arrecadação de fundos era feita 

através da distribuição de cartas de propaganda.  

A sua proposta de trabalho era oferecer à criança órfã e abandonada 

atenção, amor e educação, o que auxiliaria no desenvolvimento de suas 

capacidades e garantiria sua a integração na sociedade em que viviam. Que estes 

pudessem ser partícipes da cultura, religião, costumes, atuando de forma ética e 

responsável uns com os outros e na sociedade em que estavam inseridos.  

A ideia era reunir mulheres solteiras que não tinham filhos mas desejavam 

tê-los ou viúvas que perderam seus maridos na guerra para se tornarem Mães 

Sociais, acolhendo aquelas crianças órfãs e abandonadas, para formar uma família. 

As crianças teriam o afeto de uma mãe, o aconchego e a proteção de um lar e 

participariam da comunidade em que estavam inseridas, assegurando, dessa forma, 

uma convivência familiar e comunitária.  

A organização Aldeias Infantis SOS foi pioneira no enfoque familiar de 

cuidado de longo prazo de crianças órfãs e abandonadas, como uma organização 

de desenvolvimento social, não governamental e independente. Respeitando as 

diversas culturas e religiões, com a missão “criar famílias para crianças 

necessitadas, ajudar a construir seu próprio futuro e participar no desenvolvimento 

das comunidades” (QUEM SOMOS, 2010, p. 9). 

O conceito de organização da Instituição Aldeias Infantis SOS é baseado em 

quatro princípios pedagógicos: a mãe, os irmãos, a casa e a Aldeia, que 

fundamentam o Projeto Educativo Familiar SOS. Tais princípios permitem conceber 

e assumir a atenção e os cuidados com as crianças de maneira diferente. Essa 

organização apoiava crianças e adolescentes a superar as experiências negativas 

decorrentes de suas histórias de vida, ou até mesmo transformá-las em algo positivo 

para o futuro. 

A metodologia utilizada busca modificar o estigma da orfandade, a perda de 

identidade, a baixa autoestima, as dificuldades de desenvolvimento de suas 

habilidades e a satisfação dos desejos. A transformação se daria por meio da 

aceitação incondicional da criança na família SOS e pelo amparo materno oferecido 
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pela Mãe Social. O constante incentivo dado pela família SOS e demais 

colaboradores faz com que a criança sinta-se capaz de superar os obstáculos.  

A proposta era oferecer às crianças e adolescentes acolhidos alternativas 

que possibilitassem o desenvolvimento de suas habilidades e a satisfação de seus 

desejos, bem como uma melhor inserção na sociedade. Além disso, a instituição 

também se preocupava em oferecer uma formação contínua, obedecendo a um 

plano organizado e personalizado, para que pudessem produzir hábitos socialmente 

aceitáveis e duradouros. 

Ao nos reportarmos a esse histórico, nos questionamos sobre a formação 

que foi dada desde 1940, e que vem sendo continuada e direcionada às crianças em 

pleno século XXI. 

Através de campanhas, Hermann Gmeiner conseguiu iniciar a construção da 

primeira Aldeia, na cidade de Imst, na região do Tirol na Áustria. Em 1949, iniciou a 

construção da primeira casa familiar para crianças órfãs e abandonadas, a Aldeia 

Infantil SOS de Imst, que recebeu o nome de Casa da Paz, o que ilustrava o objetivo 

da organização em contribuir, através do amparo às crianças desamparadas e 

desvalidas, para a paz mundial.  

Em 28 de abril de 1950, foi realizada a primeira Assembleia Geral da 

Associação Societa Sociales, sendo decidido que a partir daquela data seriam 

utilizadas apenas as primeiras letras SOS, que significavam o grito de socorro 

internacional dos navios e em código Morse significa Save our Soul (salve nossa 

alma), e que deveriam ser usadas como um grito de socorro para as crianças 

abandonadas e em perigo.  

De acordo com Gmeiner (1988, p. 13), “em meados dos anos cinquenta já 

era um fato seguro que nossas Aldeias Infantis SOS, como modernos institutos 

pedagógicos para crianças órfãs e abandonadas, serviria de exemplo muito além 

das fronteiras da Áustria”.  

Em 1953, foram construídas mais três casas, duas foram doadas e uma foi 

resultado da venda de um livro de Gmeiner. Mas os custos de manutenção e 

expansão aumentavam e era preciso buscar novas formas de arrecadar fundos. 

Logo, sua obra ganhou visibilidade em várias partes do mundo, Gmeiner realizou 

muitas viagens, participando de palestras, programas de rádio e exposições, 

recebendo inúmeras homenagens e condecorações. Em 1958, Gmeiner foi indicado 
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pela primeira vez, por Albert Schweizer, para o prêmio Nobel da Paz, para o qual foi 

indicado diversas vezes, sem no entanto, ser contemplado com o referido prêmio. 

Assim se deu o processo de expansão das Aldeias Infantis, precursora de 

importante desenvolvimento em direção a uma nova consciência social e a um novo 

sentido de responsabilidade social compartilhada.  

Gmeiner acreditava que o êxito obtido naquela época foi fruto de uma 

geração que teve suas esperanças frustradas na guerra, buscando outra forma de 

conceber o homem e o mundo.  

Segundo ele, 

 

A melhoria da qualidade de vida, de que tanto se falou durante algum 
tempo, não depende, no final das contas, dos programas de partidos nem 
das decisões solitárias tomadas por determinadas personalidades, mas do 
reconhecimento de responsabilidade mútua entre os homens (GMEINER, 
1988, p. 14).  

 

A obra das Aldeias Infantis foi reconhecida, primeiro na Europa e logo depois 

em outros continentes, como sendo uma moderna entidade pedagógica para o 

cuidado de crianças órfãs e abandonadas, baseada no modelo de convivência 

familiar, que havia dado excelentes mostras de sua eficiência em todos os lugares. 

Segundo Gmeiner, já na época da fundação da Aldeias, a sua concepção de 

educação orientada à convivência em condições similares a da família era debatida, 

existindo linhas de pensamentos que interrogavam a presença de um pai para 

compor a família, o tamanho das Aldeias, e sobre o esforço de restabelecer o 

contato das crianças com seus parentes.  

Hermann Gmeiner faleceu em 26 de abril de 1986. Um ano antes de seu 

falecimento, passou a responsabilidade da obra da Aldeias Infantis SOS para o seu 

sucessor Helmut Kutin, economista, que viveu na Aldeia de Imst depois da morte 

dos seus pais. 
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Figura 1 – Hermann Gmeiner e Hemult Kutin, seu sucessor 

 

                      Fonte: Arquivos Aldeias Infantis SOS de Caicó. 

 

 

Com a expansão das Aldeias Infantis ocorreram várias distorções da 

metodologia original pensada por Gmeiner, apesar de as normativas internacionais 

darem um só direcionamento em relação aos direitos humanos de crianças e 

adolescentes, havia diferenças nos países quanto às suas  leis e ao seu contexto 

social, econômico e cultural.     

 

2.1 A EXPANSÃO DA ALDEIAS INFANTIS NO BRASIL E AS MUDANÇAS EM 

RELAÇÃO AOS ATENDIDOS 

 

A Aldeias Infantis SOS chega ao Brasil através de padres da Igreja Católica, 

de procedência europeia que tiveram conhecimento do projeto na Europa e 

trouxeram para os municípios onde assumiam paróquias. Na época, não haviam 

estudos iniciais que diagnosticassem a necessidade do projeto na localidade. 

Em 02 de abril de 1967, em Porto Alegre/RS, foi fundada a entidade Aldeias 

Cristãs SOS, ocasião em que Hermann Gmeiner estava presente para, junto com o 

Cardeal Vicente Scherer e Frei Celso Brancher, dar início à organização em favor da 

criança carente.  
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O Movimento Familiar Cristão cedeu o espaço de sua sede para a instalação 

provisória da Secretaria Executiva da entidade, em outubro do mesmo ano, através 

de uma doação de um terreno pelo Monsenhor Edmundo Muller.  

O lançamento da pedra fundamental da primeira casa-lar foi motivo de 

solenidade especial no dia 14 de outubro de 1967. Em meados de janeiro de 1968, 

foi iniciada a construção da primeira casa-lar, e, no decorrer daquele ano, foram 

patrocinadas mais seis casas-lares, o que correspondia à etapa inicial do projeto.   

O processo de implantação da Aldeias Infantis no estado do Rio Grande do 

Norte iniciou-se no município de Caicó, em 13 de maio de 1979, com a fundação da 

Aldeias Infantil SOS de Caicó, o terceiro programa instalado no Brasil. Trazido para 

a região do semiárido nordestino pelo Padre Edmundo Kagerer, natural da Áustria, 

que conheceu o projeto na sua terra natal e resolveu trazê-la para a cidade de 

Caicó, onde era pároco do recém-fundado bairro do Castelo Branco e já tinha em 

mente a ideia de iniciar alguns projetos sociais. A instituição foi um marco para a 

história da cidade, que não disponibilizava até então de serviços de atendimento às 

crianças e adolescentes que perderam o vínculo familiar ou que foram 

abandonadas. 

 

Figura 2 – Padre Edmundo Kagerer com os primeiros parceiros 

 
                           Fonte: Arquivos da Aldeias Infantis SOS de Caicó. 
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Através de um trabalho de divulgação em igrejas, clubes de serviços, grupos 

de jovens e outros espaços, Padre Edmundo Kagerer conseguiu a doação do 

terreno pela Prefeitura da cidade e iniciou, com a ajuda da sociedade, a construção 

das três primeiras casas-lares. 

 

Figura 3 – Construção das primeiras casas-lares 

 

                                   Fonte: Arquivos da Aldeias Infantis SOS de Caicó. 

 

 

A Aldeias Infantis SOS de Caicó foi inaugurada em 13 de maio de 1979, no 

início foram acolhidas nove crianças em cada casa-lar e contratadas três pessoas, 

mulheres que seriam chamadas de Mães Sociais, não havendo critérios bem 

definidos para a admissão das crianças e também a escassez de pessoal técnico 

para apoiar as mães e as crianças. O corpo de funcionários era composto apenas 

por um dirigente, que seria, obrigatoriamente, do sexo masculino, com boa estrutura 

familiar, e desempenharia o papel da figura paterna, e um auxiliar administrativo. 

Todo o recurso financeiro para a manutenção da instituição era repassado pela 

Fundação SOS Kinderdolf da Áustria. 
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            Figura 4 – Inauguração das primeiras casas-lares em Caicó/RN 

 

                        Fonte: Arquivos da Aldeias Infantis SOS de Caicó. 

 

Em 1980, foram fundadas mais três casas lares em Caicó. Em 1997, o 

programa chegou a ter 17 casas-lares, considerada a maior estrutura em número de 

casas-lares do Brasil. Sua estrutura física era composta pela casa do dirigente, do 

subdirigente, quadra de esportes, praça de recreação, casa para apoio da tia, sala 

para aulas de artes, escritório, casa comunitária, e a estrutura da Escola Hermann 

Gmeiner, que atendia a crianças acolhidas na organização e da comunidade com 

ensino infantil e fundamental I. 

 

Figura 5 – Foto da Aldeias Infantis SOS de Caicó nos anos 1980 

 

                                   Fonte: Arquivos da Aldeias Infantis SOS de Caicó. 
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A metodologia mantinha as características morais e conservadoras originais, 

tinha o trabalho voltado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes na 

chamada “Família SOS”, com grau de hierarquia bastante rígido. O diretor da 

organização residia com sua família no condomínio de casas da Aldeia, este tinha 

sua formação fundada em preceitos éticos e morais nos moldes da família patriarcal 

europeia. Contraditoriamente, os núcleos da “Família SOS” eram formados pelas 

Mães Sociais e pelas crianças e adolescentes, o diretor assumiu a figura do pai. 

 

            Figura 6 – Visita de Hermann Gmeiner a Aldeias Infantis SOS de Caicó 

 

   Fonte: Arquivos da Aldeias Infantis SOS de Caicó. 

 

Através dos fundamentos da instituição, as crianças e os adolescentes, 

quando acolhidos, iniciavam uma nova etapa de sua vida. Não era valorizada a 

intervenção de profissionais técnicos capacitados para lidar com a história de vida já 

trazida pela criança e pelo adolescente, o passado não era considerado. 

As mães sociais eram admitidas através de uma rigorosa seleção onde se 

cobrava principalmente a boa índole, sem haver preocupação com a formação 

escolar dessas mulheres. Para tornar-se uma mãe social, essas mulheres não 

poderiam ter cônjuges, deveriam solteiras, viúvas ou divorciadas. Se tivessem filhos 

menores, esses poderiam ser trazidos para a casa-lar e serem criados junto com as 

crianças e adolescentes que estavam sob o seu cuidado. 
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Figura 7 – Mãe Social Inês, uma das pioneiras no trabalho em Caicó 

 

                                 Fonte: Arquivos da Aldeias Infantis SOS de Caicó. 

 

As crianças, em sua maioria, eram acolhidas ainda na primeira fase da 

infância, entre 0 e 3 anos, e sua referência familiar era a família SOS. A afetividade 

girava em torno da mãe social e dos chamados irmãos sociais, que eram crianças 

acolhidas na mesma casa. O relacionamento entre eles era fortalecido através do 

princípio da irmandade.  

A família biológica das crianças e adolescentes era tratada de maneira 

secundária, realizava visitas mensais, porém, sem perspectivas de voltar a prover 

com o cuidado dos filhos antes que estes completassem 18 anos de idade. O 

retorno só ocorria quando eram desligados da instituição, se houvesse vínculo 

afetivo, retornavam à convivência da família de origem.  

A metodologia da casa-lar trouxe considerável avanço no acolhimento de 

crianças e adolescentes em pequenos grupos, se atribui a uma mulher na função de 
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Mãe Social, atualmente Cuidadora Residente6, a função de prover com os cuidados 

dos acolhidos sob sua responsabilidade.  

Tal profissão objetiva reproduzir o amor materno dentro da instituição e foi 

regulamentada pela Lei nº 7.644/877, . Diferentemente de outras profissões, esta 

perpassa o exercício profissional com suas atribuições a serem desenvolvidas 

através de competências e conhecimento, como também, por outro lado, requer 

dessas mulheres um exercício de dedicação e amor incondicional.  

No entanto, o mito do amor materno institucionalizado coloca essas 

mulheres perante algumas contradições. Segundo França (2008), manter vínculo 

afetivo com crianças e adolescentes acolhidos sob sua responsabilidade sem direito 

de escolha reproduz de forma exigente o mito do amor materno. É dada a essas 

mulheres a função transitória de substituir o amor materno, que geralmente não foi 

experimentado pelos acolhidos, em virtude das circunstâncias de negação dos 

direitos que caracteriza a maioria dos casos de negligência material e afetiva. 

Naturalmente, mas não normalmente, o que ocorre quando uma mulher 

engravida, se prepara para ser mãe, com os seus desejos e fantasias, esta aprende 

a ser mãe permanentemente, a partir dos cuidados que deverá dispensar ao seu 

filho e da relação de afeto construída entre ambos. 

Na função de substituição do amor materno, as cuidadoras passam por uma 

formação profissional, onde são preparadas para desempenhar tal função. A maior 

parte dessas mulheres nunca procriou biologicamente, sendo formada para acolher 

uma criança ou adolescente, de forma súbita e imprevisível, com histórico de vida, 

idade e sexo diferenciados.  

Segundo França (2008), o envolvimento afetivo-emocional criado pelo curto 

ou longo tempo de convivência de crianças e adolescentes na instituição traz para 

                                                 
6
 Foi a partir do PNCFC – Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – que houve a mudança na nomenclatura. Na 
fase de elaboração do Plano, essa modificação foi bastante analisada, e a manutenção do nome 
defendida pela organização Aldeias Infantis SOS.  Porém, no entendimento da maioria do grupo que 
pensou o plano, o nome Mãe Social insinuava uma substituição da mãe biológica, fato que o Plano 
combatia ferreamente.  
7
 A mãe social, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá residir, juntamente com os 

menores que lhe forem confiados, na casa-lar que lhe for destinada. À mãe social ficam assegurados 
os seguintes direitos: a) anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social; b) remuneração, em 
valor não inferior ao salário mínimo; c) repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas; d) 
apoio técnico, administrativo e financeiro; e) trinta dias de férias anuais remuneradas nos termos do 
que dispõe o Capítulo IV, da Consolidação das Leis do Trabalho; f) benefícios e serviços 
previdenciários, inclusive, em caso de acidente do trabalho, na qualidade de segurança obrigatória; g) 
gratificação de Natal (décimo terceiro salário); h) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou 
indenização, nos termos da legislação pertinente. 
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as cuidadoras um rompimento afetivo a cada desligamento de crianças e 

adolescentes. E em cada novo acolhimento revivem uma nova história que, mais 

cedo ou mais tarde, vai ter o mesmo fim, a separação.  

Em seu cotidiano de trabalho, a cuidadora se depara com a árdua função de 

construir um ambiente de respeito e afetividade dentro da casa-lar, e, ao mesmo 

tempo, se preparar para o rompimento do vínculo e subsidiar o fortalecimento do 

vínculo afetivo dessa criança com sua família biológica e/ou extensa ou família 

substituta. 

A nosso ver, o vínculo afetivo formado nessa a convivência certamente 

interfere na adaptação dessas crianças ou adolescentes a uma nova realidade, 

quando adotadas ou mesmo quando retornam ao convívio de suas famílias. Mas, 

como podemos evitar a formação desse vínculo? Como formar cuidadoras que 

saibam conter seus sentimentos e controlar suas emoções dentro de uma 

convivência diária? E principalmente, como manter laços afetivos provisórios com 

indivíduos que cobram, a todo instante, atenção e segurança?  

Não é fácil para as instituições e os indivíduos envolvidos nesse processo 

lidar com tais contradições, com os diversos tipos de confrontos afetivos que 

ocorrem nessa vivência. Existem casos de cuidadoras que não conseguem suprir as 

necessidades e exigências impostas por crianças e adolescentes marcados por 

múltiplos abandonos, em virtude da certeza de que aquele vínculo a ser formado 

também pode ser rompido a qualquer momento. 

A esse respeito, cabe refletir sobre a postura do PNCFC no tocante a essa 

formação de vínculos entre a Mãe Social e as crianças e adolescentes acolhidos nas 

Aldeias SOS. O Plano prevê um tempo de até dois anos de acolhimento e 

preparação para o retorno da família ou mesmo adoção por uma família substituta. 

Porém, esse documento não trata diretamente da constituição do vínculo entre 

essas crianças e adolescentes e a Mãe Social, algo inevitável nesses casos, dada a 

carência afetiva dos acolhidos. 

Segundo França (2008, p. 12), diante da impossibilidade de atender às 

necessidades de crianças e adolescentes, a cuidadora: 

Vê-se culpabilizada, exasperada com forte sentimento de fracasso e 
costuma reagir a tudo isso defensivamente, com sentimentos agressivos a 
esta criança que lhe faz um demanda que a ultrapassa. É contra esse tipo 
de fracasso que a cuidadora, muitas vezes, elabora atitudes de 
distanciamento que a protegem de todo o engajamento afetivo em relação à 
criança. 
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A Aldeias Infantis SOS foi fundada com base no contexto social do pós-

guerra. As cuidadoras eram viúvas, com laços afetivos rompidos, e as crianças e 

adolescentes, órfãos sem laços familiares e com perspectiva de longa permanência 

na instituição. Diante desse perfil, as contradições eram amenizadas, tendo em vista 

a carência afetiva de ambas as partes, a qual era decorrente da perda de entes 

familiares. Nessa conjuntura as trocas afetivas era algo fácil, indispensável e natural, 

sendo esta a base dos princípios da organização. 

 

2.2 A POLÍTICA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL 

 

O processo de expansão da Instituição Aldeias Infantis SOS no Brasil se deu 

rapidamente, acompanhando a cultura de institucionalização de crianças e 

adolescentes, presente desde o período da colonização com a vinda dos jesuítas 

para o Brasil, no século XVI, como estratégia de facilitar a colonização e a 

catequização dos nativos.  

Inicia-se no Brasil a cultura da internação europeia, valorizando a educação 

de crianças por terceiros. Para os filhos de famílias ricas existia a experiência de 

serem educados em colégios internos, que foi disseminada por todo o país.  

No aprofundamento do contexto histórico e socioeconômico do país, Rizzini 

(2008) nos mostra que na fase de colonização brasileira (séculos XVI e XIX), a 

sociedade se organizou de acordo com os interesses externos, como forma de 

acumulação de capital para os países centrais, onde inicialmente se extraia 

montante significativo de produtos naturais (vegetais e minerais).  

As relações de trabalho se deram inicialmente pelo modo escravista, através 

de negros que eram trazidos da África para realizar um trabalho braçal e 

desqualificado nas fazendas. Nesse sentido, cabe lembrar que os negros tiveram 

forte influência na cultura do país, trazendo suas diversas manifestações culturais, 

religiosas, gastronômicas, entre outras. Com isso, a formação social do Brasil já 

nasce ancorada na desigualdade e na subordinação, cujos ranços prevalecem em 

pleno século XXI.  

A expansão do modo de produção capitalista com a imposição dos países 

centrais na busca da ampliação dos seus mercados influenciou a substituição do 
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trabalho escravo pelo trabalho livre nas unidades agrárias, sendo caracterizada por 

uma complexa relação entre o progresso imposto pelos países centrais com o 

surgimento de novos agentes econômicos e o conservadorismo da aristocracia 

nacional. Esse período foi marcado pela ausência de compromisso com os direitos 

do cidadão por parte das elites econômico-políticas. 

Uma visão estreita do dinamismo do mercado interno impedia o crescimento 

econômico e fazia prevalecer os interesses do setor agroexportador. O trabalho livre 

surge com as características do trabalho escravo, fadado ao clima de mandonismo, 

paternalismo e conformismo, retardando a ação política democrática e a luta 

operária no Brasil. 

No século XVI, crianças brancas e mestiças já eram abandonadas nas ruas 

do país, e, conforme relatos históricos, a prática do abandono dos filhos foi 

introduzida na América pelos europeus no período da colonização. Essas crianças, 

definidas como “expostos”, acabavam sendo assumidas por famílias, imbuídas do 

espírito de compaixão e caridade. Muitas vezes, quando maiores, eram utilizadas 

como mão de obra.   

De acordo com Rizzini e Rizzini (2004), as primeiras instituições de proteção 

às crianças abandonadas foram disseminadas no século XVIII, conforme 

destacamos na introdução deste trabalho, por iniciativa das Santas Casas de 

Misericórdia, as chamadas “Rodas dos Expostos”, surgindo em Salvador (1726), no 

Rio de Janeiro (1738) e em Recife (1789), evitando que recém-nascidos fossem 

abandonados nas ruas e nas portas de igrejas. Com isso, buscava-se ocultar a 

desonra de mães por gerar filhos ilegítimos ou de não poder criá-los. A sistemática 

da roda mantinha o anonimato do autor e/ou da autora do abandono. 
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Figura 8 – Roda dos Expostos 

 

                                Fonte: Rizzini e Rizzini, 2004. 

 

 

Seguindo o sistema criado na Europa católica, foram fundadas até o século 

XIX, outras dez rodas espalhadas em todo o país. O grande número de crianças 

abandonadas resultava em uma alta taxa de mortalidade infantil, devido, 

principalmente, à contaminação de alimentos e aglomeração insalubre. Isso fez com 

que as Santas Casas inventassem o sistema de criação externa por amas de leite, 

que eram frequentemente acusadas de maus-tratos.  

Com as altas taxas de mortalidade infantil e a suspeita de fomentar o 

abandono de crianças, iniciou-se na Europa, pelos higienistas e reformadores, um 

movimento de combate ao Sistema de Roda. Para Rizzini e Rizzini (2004, p. 24),  

 

Esta discussão não era desconhecida no Brasil, mais foi somente no século 
XX, com o processo de organização da assistência à infância no país e pela 
interferência da ação normativa do Estado, que o atendimento aos 
abandonados sofreria mudanças significativas. 

 

No período da monarquia, devido a uma nova conjuntura política e 

econômica, houve pressões da sociedade brasileira para que fossem enfrentados os 

problemas da pobreza e das crianças carentes. O aumento populacional afetou o 

desempenho econômico e a pobreza tornou-se onerosa para o Estado, o que 

desencadeou um processo de institucionalização maciça, onde crianças que não 

tinham apoio familiar eram tidas como órfãos e abandonadas, sendo assumidas 

como problemas sociais. 
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Foi durante esse período que a Igreja Católica, através de irmandades, 

ordens ou iniciativas do clero, fundou, em caráter complementar à Roda dos 

Expostos, a Casa de Recolhimento dos Expostos, que atendia crianças na faixa 

etária de 03 a 07 anos de idade. Posteriormente, eram inseridas em famílias, mas 

não com o propósito de serem criadas como filhas destas, senão com o objetivo de 

serem serviçais. 

É importante ressaltar que essas instituições tinham características da 

clausura religiosa, o contato com o mundo exterior era restrito, havia a divisão por 

sexo e/ou pela situação legal que se encontrava (qual a procedência). Não existia 

procedimento sistemático para educação formal e profissionalização. Somente a 

partir de 1855 é que foram criados, em nove províncias, os Asylos de Educandos, 

com o objetivo de ministrar ensino profissionalizante (RIZZINI, 2006) 

Nesse período, o Brasil inicia timidamente a instalação de escolas públicas 

primárias e internatos para a formação profissional de meninos pobres, os 

chamados “filhos do povo” (RIZZINI, 2006). Nas Casas de Educandos Artífices, os 

meninos pobres recebiam formação primária, musical e religiosa, como também o 

ofício de sapateiro, alfaiate, marceneiro, carpinteiro; ampliando para outros ofícios, 

conforme a necessidade da época. Destacamos, ainda, as Companhias de 

Aprendizes Marinheiros e Companhias de Aprendizes dos Arsenais de Guerra. 

Para as meninas órfãs e desvalidas foram criadas, no século XVIII, também 

por religiosos, as proteções dos recolhimentos femininos, que tinham o objetivo de 

proteger e educar essas crianças. 

O abandono de descendentes africanos, que não era comum devido ao alto 

valor de mercado dessas crianças, passa a ser comum após a Lei do Ventre Livre 

(1871) e a Lei Áurea (1888). Crianças negras e mestiças começam a ser 

abandonadas nas ruas, juntando-se àquelas que viviam em situação de 

vulnerabilidade ocasionada pela pobreza e aos filhos de prostitutas.  

A formação do Estado Nacional foi dificultada por existir componentes 

conservadores com o objetivo de preservar a ordem social. Os ideais liberais eram 

utilizados apenas pelas elites, com a democracia aprisionada no âmbito da 

sociedade civil e o Estado servindo de patrocinador aos interesses gerais. Behring e 

Boschetti (2003) denominam o liberalismo brasileiro de uma cumplicidade 

alinhavada pelo favor. Cria-se, então, um processo de modernização conservadora 

com o aburguesamento das elites agrárias. 
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Foi durante o século XX que as instituições filantrópicas começaram a 

recusar o abrigamento de adolescentes incriminados judicialmente. Em virtude da 

grande demanda e das pressões feitas ao Estado, foram criadas as instituições de 

regime prisional para crianças de 9 aos 14 anos de idade, que lá ficavam até os 21 

anos. Essas instituições eram baseadas na pedagogia do trabalho e no combate ao 

ócio.   

Posteriormente, essas instituições foram substituídas por “escolas de 

reforma especiais para menores”, que, inspiradas nas novas tendências da “justiça 

de menores”, eram fundamentadas pela ideia de recuperação do “menor 

delinquente”. Com pouco tempo, o sistema criado saturou, devido ao grande número 

de internações, pois também se enquadravam no perfil crianças que eram retiradas 

das ruas. 

A primeira regulamentação relativa à proteção de crianças e adolescentes foi 

instituída em 20 de dezembro de 1923, pelo Decreto nº 16.272, aprovando o 

regulamento da assistência e proteção aos “menores abandonados e delinquentes”.  

 

O objeto e fim da lei é que o menor seria submetido pela autoridade 
competente às medidas de assistência e proteção nela intitulada. E no 
artigo 62 afirma que, o subordinado ao Juizado de Menores, haverá um 
abrigo, destinado a receber provisoriamente os menores abandonados e 
delinquentes até que tenham destino definitivo (BAPTISTA, 2006, p. 28). 

 

Com a influência da primeira Declaração dos Direitos da Criança (1923), 

atendendo à Lei nº 4.242/2, foi criado o Juízo Privativo dos Menores Abandonados e 

Delinquentes. Somente em 1927, é que foi constituído o Código de Menores, 

também conhecido com Código de Mello Matos, que tipificava as crianças e os 

adolescentes de menores vadios, mendigos e libertinos. Esse código determinava 

ainda que o abrigo de menores fosse subordinado ao Juiz de Menores nos aspectos 

jurídicos (encaminhamento) e administrativos (provimento dos cargos). 

O novo aparato jurídico criou um Sistema de Assistência Social e Jurídica 

que foi reproduzido em todo o país. Mello Matos estruturou o modelo de atuação que 

se manteve até os meados da década de 1980, onde o Juízo era um órgão 

centralizador de atendimento oficial ao “menor”, tendo diversas funções relativas à 

vigilância, regulamentação e intervenção direta sobre a população. 

Dos anos 1920 aos anos 1940, iniciou-se no Brasil o processo de 

industrialização, o país viveu momentos de mudanças, período da crise econômica 
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mundial, a migração interna e do processo de urbanização acelerada das cidades. 

Foi nesse período que o discurso de Proteção Social ganhou espaço na área política 

da nova ordem social estabelecida no governo de Getúlio Vargas (1930), que 

pregava intervenção junto à infância. Essa intervenção tornou-se uma questão de 

defesa social. 

Foi introduzido na Constituição de 1937 que é dever do Estado prover com 

condições à preservação física e moral da infância e da juventude, e é direito das 

famílias que se encontram em situação de miserabilidade solicitar auxílio do Estado 

para garantir a subsistência da sua prole. Nesse sentido, percebemos uma 

crescente ideologização dos discursos dos representantes do Estado no 

atendimento à infância e à juventude. 

Em 1941, no Governo Ditatorial de Vargas, foi criado o Sistema de Amparo 

ao Menor (SAM), que era subordinado ao Ministério da Justiça, mas sem autonomia 

financeira e independente do Juizado de Menores, tinha como objetivo atender o 

“menor” e suas famílias. Somente 1944, o SAM, ganhou em alcance nacional, 

servindo como cabide de empregos para afilhados políticos, havendo a desvirtuação 

do atendimento com práticas clientelistas, ocasionando o uso privativo de uma 

instituição pública.  

A expansão do SAM em nível nacional se efetivou a partir de convênios com 

entidades particulares sem vínculos contratuais, recebendo recursos financeiros 

públicos através de “per capita” por menor internado. 

Os arranjos institucionais traziam consequências diretas sobre a vida das 

crianças e dos adolescentes, não havendo monitoramento sobre o trato que era 

dado aos internos, o que teve como consequência o precário serviço rotulado como 

“escola para o crime”, fomentando problemas de comportamento entre os 

adolescentes que passavam pela instituição e a corrupção existente.  

Em 1948, foi realizada, em São Paulo, uma pesquisa sobre a situação de 

crianças e adolescentes retirados de suas famílias de origem (os considerados lares 

desajustados), sob a responsabilidade do Movimento Economia e Humanismo. Essa 

investigação foi realizada concomitantemente à Semana de Estudos dos Problemas 

de Menores, que tinha como objetivo debater a questão das crianças e adolescentes 

institucionalizados e buscar alternativas para enfrentar os problemas relativos às 

denúncias trazidas nos anais da referida pesquisa relacionada às crianças e 
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adolescentes acolhidos em abrigos oficiais que se destinavam a protegê-los, mas, 

negavam seus direitos. 

Durante aquele evento, os participantes concluíram que existia um elevado 

índice de internações em abrigos e reformatórios, garantindo a essas crianças e 

adolescentes o direito de crescer no interior de suas famílias de origem, através do 

desenvolvimento de programas preventivos que pudessem fortalecer famílias para 

que essas pudessem exercer seu papel na sociedade. 

Em meados da década de 1950, autoridades públicas, políticos e diretores 

do SAM, condenavam o órgão e propunham a criação de um novo instituto. Durante 

o processo de aceleração industrial, do Governo Vargas, foi realizado em Porto 

Alegre/RS, o Primeiro Encontro Nacional de Juízes de Menores, que teve como 

objetivo formular uma proposta de reforma do Código de Menores de 1927. Nesse 

encontro foram propostos a criação de uma fundação de âmbito nacional, a 

instituição de um Conselho Nacional de Menores, o restabelecimento da 

subordinação da instância executora ao Juízo de Menores e a formulação de uma 

política especial para lidar com os “menores”. 

O Estado, ao cogitar o estabelecimento de uma “política especial” para lidar 

com crianças e adolescentes, vem desdenhar e se desresponsabilizar da 

necessidade de Políticas Públicas no âmbito da formação integral do ser social. 

Com o intuito de dar respostas ao descontentamento da sociedade, foi 

criada, nos anos 1960, durante o Governo Militar, a Fundação Nacional de Bem-

estar do Menor (FUNABEM), através da Lei nº. 4.513, com o objetivo de formular e 

implantar uma Política para Crianças e Adolescentes centrada na autonomia 

financeira, administrativa e na rejeição aos “depósitos de menores”. 

 Ao ser criada, a FUNABEM enfrentou sérios problemas, no que se refere à 

antiga estrutura do SAM, que, culturalmente, era fomentada pelos Juizados de 

Menores e estimulados pelos pais, que, enfrentando problemas com seus filhos, 

buscavam repassar ao Estado prover a criação dos mesmos. 

Assim, tem início as tentativas de ruptura da doutrina de internamento, tendo 

como sustentáculo a Política Nacional de Bem-estar do Menor (PNBEM), com suas 

diretrizes fixadas pelo Governo de Castelo Branco, por meio da valorização da vida 

familiar e da integração do “menor” na comunidade. Era classificado como órgão 

normativo, não tendo como objetivo o atendimento direto, mas a missão de planejar 

e coordenar a ação assistencial e estudo do “menor”. 
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Percebemos, todavia, através da análise de dados publicados pela revista 

BR Jovens (a qual fazia a divulgação das ações do PNBEM e FUNABEM) que os 

números de internamentos aumentaram, contrariando a missão original da política. 

As diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente, de 

disseminação da desinstitucionalização, eram contraditórias em relação ao contexto 

histórico da ditadura militar, vivenciado naquele momento. A “segurança nacional” 

era disseminada, sendo politicamente incômodo crianças com perfil de “desvalidos” 

vagando pelas ruas. Contudo, os números de internações em âmbito nacional nessa 

época eram difíceis de ser encontrados e supostamente poucos confiáveis. 

Continuava alto o número de estabelecimentos próprios e conveniados com a 

FUNABEM, assim como as instituições particulares sem vínculo com o Estado, como 

era o caso da Aldeias Infantis SOS, que recebia financiamento internacional. 

As famílias que eram rotuladas como incapazes de prover com a criação e 

disciplinar seus filhos começaram a dominar o que Rizzini e Rizzini (2004) 

chamaram de “tecnologia do internamento”, com o objetivo de interferir, manejar e 

adquirir benefícios do sistema. Essas famílias buscavam internar os filhos em idade 

escolar, considerando que aquela instituição seria o “local seguro onde os filhos 

estudam, comem e se tornam gente”. 

As autoras supracitadas apontam também o fato da inserção das mulheres 

de baixa renda e com pouca escolaridade no mercado de trabalho na função de 

empregadas domésticas, com renda menor que um salário-mínimo, jornada de 

trabalho longa e obrigação de dormir no emprego, sendo muitas vezes forçadas, 

através de indicação dos patrões, a solicitar vaga no sistema de internamento para 

os seus filhos. Nesse sentido, entendemos que os antigos “abrigos” pareciam 

substituir as creches. 

Diante dessa realidade, observamos que a sociedade brasileira cultuava a 

responsabilidade do Estado em prover com os cuidados das crianças e dos 

adolescentes de baixa renda, substituindo assim a luta pelos direitos a Políticas 

Sociais Públicas que dessem condições de a prole ser criada no seio de sua família 

de origem. 

No final dos anos 1970 e início da década de 1980, ocorre a transição 

política rumo ao processo de redemocratização do país, trazendo à tona 

determinantes que vieram fomentar novos posicionamentos da sociedade brasileira, 

dentre eles: a presença de movimentos sociais organizados, a organização de 
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diversos seminários, publicações e discussões, o interesse de profissionais das 

diversas áreas de conhecimento e os protestos de meninos e meninas internados. 

Com isso, a Política da criança e do adolescente passa a ser questionada na busca 

de novas alternativas de ação. 

Nesse período, a FUNABEN e a PNBEM buscaram rever os seus 

paradigmas de atuação, e, em 1987, surge o Projeto Diagnóstico Integrado para 

uma Nova Política do Bem-estar do Menor, um diagnóstico de avaliação da Política 

Nacional da Criança e do Adolescente. A reestruturação seguiu a nova diretriz do 

Ministério da Previdência e Assistência Social: “Modernizar para Funcionar”, 

retornando as diretrizes originais da Política que se propunha à 

desinstitucionalização de crianças e adolescentes. Foram desativados grandes 

internatos nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, buscando nos Centros 

Integrados de Atendimento ao Menor (CRIAMs) e no apoio a novos projetos de 

atendimento aos “meninos e meninas de rua”. 

No final da década de 1980, fazendo parte da reestruturação e da mudança 

de imagem da instituição, a FUNABEM passa a se chamar Centro Brasileiro para 

Infância e a Adolescência (CBIA), com o objetivo de apoiar a implantação da nova 

legislação no país. Emerge nesse período o movimento popular como parte do 

processo de transição político-democrática na luta por direitos. No entanto, 

contraditoriamente a esse processo, dá-se o avanço do capitalismo através da 

gestão baseada na acumulação flexível e na economia política, o neoliberalismo 

impõe, nesses termos, o Estado mínimo (SILVA, 2005). 

Na sessão III, abordamos o processo de enfrentamento dos movimentos 

sociais e a luta da sociedade civil para alcançar alternativas de intervenção do 

Estado brasileiro para o atendimento de crianças e adolescentes que perderam os 

seus vínculos familiares ou foram abandonados por suas famílias, numa conjuntura 

marcada pela mundialização do capital. 
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3 AS POLÍTICAS SOCIAIS FRENTE À REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL E AS 

CONSEQUÊNCIAS DO IDEÁRIO NEOLIBERAL 

 

No Brasil, as primeiras lutas da classe trabalhadora tiveram início a partir da 

primeira década do século XX, com a reivindicação dos direitos sociais através de 

greves e mobilizações. Isso gerou instabilidade institucional e política quanto ao 

propósito de firmar pactos duradouros e o distanciamento entre os direitos em lei e a 

sua real implementação (BOSCHETTI; BEHRING, 2006).  

A formação dos primeiros sindicatos teve forte influência dos imigrantes, na 

passagem do século XX, contudo, apenas em 1907, foi conhecido o direito à 

organização sindical e posteriormente têm-se os primeiros avanços regulatórios de 

trabalho com a redução da jornada de trabalho para doze horas (1911) e a 

regulamentação da Lei de Acidentes de Trabalho (1919). Somente em 1923, é 

aprovada a Lei Eloi Chaves, que instituía as Caixas de Aposentadoria e Pensão – 

CAPs, para os trabalhadores voltados para o processo de produção e circulação do 

café.   

A crise internacional (1929) teve repercussões no Brasil, na correlação de 

força das classes dominantes, com a fragilização das oligarquias cafeeiras, outros 

setores da economia se fortaleceram politicamente e diversificaram a economia 

brasileira. Com isso, chegam ao poder outras oligarquias agrárias e o setor 

industrialista. 

Devido à influência da Revolução Russa na fundação do Partido Comunista 

no país e o fortalecimento de movimentos com características fascistas, instaura-se 

a Ditadura do Estado Novo (1937) no Governo de Getúlio Vargas. Esta tinha como 

objetivo repreender os componentes operários mais radicais, através da formação 

de um Estado Social em sintonia com os Estados Internacionais (que vivenciavam 

os anos dourados), mas, com suas particularidades, tendo um caráter corporativo e 

fragmentado. Esse Estado Social era composto somente pelos trabalhadores ligados 

aos Institutos de Aposentadoria e Pensão – IAPs que tinham acesso à política de 

saúde. 

A Política de Assistência Social tinha um caráter fragmentado, sendo esta 

diversificada, desorganizada, indefinida e instável. Sua organização se deu com a 
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criação da Legião Brasileira de Assistência Social – LBA, em 1942, a princípio para 

atender às famílias dos pracinhas envolvidos na Segunda Guerra Mundial. A LBA 

era coordenada pela primeira dama, cujo serviço tinha característica de tutela, sendo 

marcado pela política do favor e clientelismo. Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, reformulou, em 1946, seus estatutos, definindo-se como instituição 

responsável pela defesa da maternidade e da infância. 

Em 1945, com a queda do Governo Vargas, iniciou-se um período de 

grandes turbulências econômicas, políticas e sociais. Na ocasião, o país já tinha 

características industriais com movimentos populares e operários maduros, 

concentrados e com agendas extensas de reivindicações. Nesse contexto, foi 

promulgada a Constituição Federal de 1946, a mais democrática do país, chegando 

a tirar o Partido Comunista da ilegalidade.  

O Governo de Juscelino Kubitschek (1950) tinha o desenvolvimentismo 

como estratégia de substituição das importações, com um Plano de Metas que 

propunha um crescimento de cinquenta anos em cinco, período em que houve o 

crescimento da luta de classes e também do movimento das Ligas Camponesas, 

que reivindicaram a reforma agrária. Todavia, apesar da expansão da luta por 

direitos, as políticas sociais se mantiveram no formato corporativista e fragmentado 

do Governo Vargas. 

O período ditatorial, iniciado em 1964, foi mais um fato relacionado à 

subordinação existente desde sua colonização, o deslocamento das nações 

dominantes em busca de novos territórios de exploração fez com que a dominação 

política nos países periféricos se desse através de ditaduras. No Brasil, houve a 

volta de uma heteronomia, exclusão e soluções superficiais, produzindo um 

capitalismo dependente e associado, concretizando a modernização conservadora 

conduzida aos interesses do monopólio. 

Em 1980, no período pós-ditadura, houve transformação do parque industrial 

brasileiro, através de uma articulação entre o Estado, capital estrangeiro e capital 

nacional, ainda com características de subordinação internacional. Isso 

desencadeou uma expansão limitada do mercado interno e também das políticas 

sociais. Deu origem a um projeto nacional, dando visibilidade ao progresso e à 

inclusão, com ideia de modernização, porém, ainda com ranços conservadores. O 

capital estrangeiro se apossa dessas ideologias, criando, no entanto, uma 

modernização conservadora, devido à ausência de um projeto nacional sólido. 
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No Brasil, o processo de institucionalização de marcos da proteção social se 

dá nos anos 1980, através da eclosão de movimentos sociais, estruturação sindical 

e ordenamento dos partidos políticos. A luta era pela ampliação e universalização 

dos direitos, que culminariam nos marcos legais da Constituição de 1988. Porém, é 

nesse mesmo período de eclosão da luta pelos direitos que o país se insere num 

projeto de desenvolvimento econômico, junto com outros países da América Latina, 

que tinham direcionamento ideológico neoliberal. 

Observa-se uma intervenção no movimento sindical, que era um dos 

suportes do sistema de regulação social, através de medidas legais restritivas que 

reduziram o seu poder de ação. Rompeu-se com a modalidade de acumulação 

rígida, taylorismo-fordismo, instaurando-se a acumulação de capital que se apoia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, com setores de produção novos, inovação 

comercial, tecnológica e organizacional. 

Essa nova fase, denominada pós-fordismo, manteve a produção em grande 

escala. Era destinada a mercados específicos, de acordo com as variáveis culturais 

e regionais, particularizando os nichos de consumo. Promoveu-se, também, a 

desterritorialização da produção, onde as unidades produtivas, completas e 

desmembradas, eram transferidas para novos territórios. Com as crises buscavam-

se países que apresentassem desregulamentação trabalhista, com baixos salários e 

ausência de luta sindical. 

Houve também a incorporação de novas tecnologias resultantes de avanços 

técnicos científicos, reduzindo a demanda de trabalho vivo. Com isso, aconteceram 

mudanças dos processos de trabalho, com a introdução da microeletrônica e dos 

recursos informáticos e robóticos, impactando as forças produtivas, o que exigia do 

trabalhador uma maior qualificação para tornar-se polivalente. 

 Como nos mostra Behring (2003), o controle da força de trabalho é 

modificado, trazendo um viés do modelo japonês Ohnismo/Toyotista, onde se 

estimula a participação e o envolvimento dos trabalhadores. Nesse modelo, 

valorizava-se a comunicação e a redução de hierarquias, com a utilização das 

equipes de trabalho para romper com a consciência de classe, através de métodos 

de conquista.  

Conforme Maranhão (2008), criam-se novas condições para a exploração da 

força de trabalho, com o discurso que a flexibilização e a desregulamentação das 
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relações de trabalho ampliariam as oportunidades de emprego e expandiriam o 

mercado de trabalho. 

Contrariando esse discurso, o que recaiu para os trabalhadores foi a 

redução salarial e a precarização do emprego, através da parcialidade da jornada de 

trabalho, sem garantias sociais, obrigando o trabalhador a buscar várias fontes de 

renda. Segundo Netto e Braz (2008), em todos os países que incorporaram a 

flexibilização ocorreu o aumento na taxa de desemprego e a formação de um 

crescente exército de reserva. 

É nessa perspectiva do capitalismo contemporâneo que o movimento 

sindical entra em crise, a redução do contingente dos operários em indústrias, por 

exemplo, afetou diretamente a capacidade de resistência dos trabalhadores, e a 

questão social toma proporções gigantescas, trazendo de volta formas de 

exploração que pareciam próprias do passado, como a exploração do trabalho 

infantil e os salários diferenciados para homens e mulheres. 

O capital, nessa fase, consegue destruir as regulamentações que lhes foram 

impostas com o resultado das lutas do movimento operário e das camadas 

trabalhadoras. A concentração do poder econômico também contribuiu para uma 

enorme concentração de poder político, expondo o poder antidemocrático do 

capitalismo, desqualificando a política, com características corruptas, com 

intervenções estratégicas que afetam todo o mundo, se utilizando instituições, 

agências e entidades supranacionais para manter poder de pressão sob os Estados 

débeis. 

A divulgação da ideologia neoliberal, fundada na ideia de natural e 

necessária desigualdade entre os homens, acarretou o processo de contrarreforma 

e demonizou as ações estatais, com isso diminuindo suas funções e suprimindo ou 

reduzindo os direitos e garantias sociais. 

O capital também impôs que, com o enxugamento do Estado, fossem 

retirados do seu poder empresas e serviços, o que gerou grande processo de 

privatização. Esse processo causou uma profunda desnacionalização da economia 

nos países periféricos. 

Outro processo que também surgiu na fase do capitalismo contemporâneo 

foi a desregulamentação universal, que garante plena liberdade econômica em 

escala mundial, não se limitando o fluxo de capital e mercadorias. A financeirização 
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do capital passa a ser resultado da superacumulação, gera atividades especulativas 

de bancos em escala mundial, crescendo nessa fase uma massa de capital não 

investido produtivamente, criando o capital fictício de caráter especulativo. 

Com a ofensiva do capital tudo passa a ser passível de transação mercantil, 

onde as finanças passam a ser o principal eixo do sistema capitalista, que se torna a 

cada dia mais frágil e com crises cada vez mais frequentes. A reestruturação 

produtiva e a flexibilização das relações de trabalho ocasionaram um retrocesso nas 

conquistas democráticas (BEHRING, 2003). 

É nesse período que há o desmonte do Welfare State (Estado de Bem-Estar 

Social) em países da Europa, que tira o Estado da condição de agente econômico e 

dissolve o coletivo e o público, em nome de uma “liberdade” econômica e do 

individualismo. As consequências disso foram: os cortes de benefício sociais, a 

degradação dos serviços públicos e a minimização dos direitos sociais.  

Nesse contexto, as Políticas Sociais passam a ser caracterizadas por um 

discurso ideológico-paternalista, com práticas clientelistas, fomentando a 

benevolência e o favor. Essas Políticas devem ser acessadas via mercado, assim 

como a tendência de também transformá-las em verdadeiras negociações 

(OLIVEIRA, 2009). Isso estimulou os fundos sociais de emergência e a mobilização 

da solidariedade individual e voluntária, consequentemente o fortalecimento de 

entidades filantrópicas e Organizações Não Governamentais (ONGs).  

Na Europa, acontece um novo consenso em torno das Políticas Sociais, o 

Estado descentraliza a provisão do bem-estar, incluindo dois novos atores 

fundamentais na prática da política social, sendo eles: o mercado e os setores não 

governamentais8. A concepção liberal privatiza as Políticas Sociais, embasada em 

fortes críticas à ineficiência estatal, principalmente pelo seu alto custo. 

Os países periféricos tornaram-se exportadores de capitais dos países 

centrais, através da cobrança de juros dos empréstimos feitos para acompanhar a 

modernidade dos países desenvolvidos, havendo um grande endividamento desses 

e um consequente aumento do grau de subordinação. 

Nos anos 1990, tem início no Brasil um processo de construção de uma 

nova aliança denominada de Pacto Social-liberal, onde a burguesia rompe com os 

compromissos com o proletariado e os outros setores populares, em função das 

                                                 
8
 Terceiro setor. 
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suas razões estratégicas impostas pela ordem capitalista, mais precisamente pela 

pressão do Consenso de Washington.  

Esse novo ciclo trouxe o fortalecimento do mercado, onde suas forças se 

contrapõem ao Estado, ocorrendo a perda de soberania nacional em função da 

integração com a ordem mundial. Isso pressupõe uma contradição democrática, ou 

seja, o uso da força na relação Estado/sociedade civil, com o Estado voltado para os 

interesses do mercado. 

De acordo com Behring (2009), mergulha-se em uma contrarreforma 

conservadora, submissa a uma ilusão globalitária e desenvolvimento tecnológico 

dependente, com uma abertura comercial irresponsável que atinge o sistema 

produtivo brasileiro, causando queda na produção, aumento das importações, 

desemprego industrial e terceirizações. Não aconteceu um processo de 

desenvolvimento sustentável. Conforme Oliveira (2009, p. 111),  

 

[...] o fundo público, em suas diversas formas, passou a ser pressuposto do 
financiamento da acumulação de capital de um lado, e, de outro, do 
financiamento da reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente a 
população por meio de gastos sociais. 

 

A sobrevalorização cambial e a abertura comercial descontrolada 

acarretaram altas taxas de juros, déficit público, inadimplência, crise agrícola e 

desindustrialização, ocasionando o que Behring (2003) intitulou “as três pragas 

contemporâneas”: desemprego, crise bancária e a explosão do endividamento 

público. São efeitos sociais e econômicos perversos, inviabilizando uma perspectiva 

democrática e sustentável. 

Como nos países centrais, o neoliberalismo chega ao Brasil disseminando a 

ideologia da burocracia, ineficiência e corrupção do Estado como os causadores da 

reforma. E dentro dela tem-se a minimização do Estado, fazendo parte de um ajuste 

estrutural macroeconômico, orientado para o mercado. As necessidades do grande 

capital ficam subordinadas aos ditames do Fundo Monetário Internacional – FMI, 

Banco Mundial e a outros organismos internacionais.  

Com isso, o processo de reestruturação capitalista esvazia as conquistas 

sociais da Constituição Federal de 1988, dando lugar à implantação de um programa 

de estabilização, ajuste e reformas institucionais, apoiado e promovido pelo governo 
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e por agências financeiras internacionais, favorecendo o grande capital internacional 

e financeiro. 

Com a Constituição de 1988, a Seguridade Social obteve muitos ganhos, 

expandindo os direitos sociais e criando um amplo sistema de proteção social. 

Nesse novo processo, a área privada tem caráter competitivo, sendo incapaz de se 

assegurar a proteção social de trabalhadores pobres, excluídos do acesso ao 

trabalho e ao emprego, com forma de organização injusta onde se reproduzem as 

desigualdades sociais. 

 

Esse caminho no Governo de FHC pode ser percebido na área de 
assistência social quando substituía a lógica da LOAS, elaborada segundo 
as diretrizes de Constituição de 1988, substituindo Programa Comunidade 
Solidária dirigido pela primeira dama, privatizando as áreas de ação social, 
transferindo a responsabilidade do Estado para o chamado terceiro setor. 
Levando uma privatização de serviços sociais e de parte dos fundos 
públicos (MONTAÑO, 2003, p. 46). 

 

O incentivo à regulamentação de novas leis proporcionou o fortalecimento 

das organizações sociais, da filantropia empresarial, dos serviços voluntários e de 

outras atividades do gênero, aprimorando uma relação de parceria entre essas 

instituições e o Estado. Nesse sentido, o estímulo para uma relação cidadã 

representa a desresponsabilização do Estado em dar respostas para a questão 

social, transferindo a responsabilidade para o setor privado enquanto entidades 

filantrópicas. 

Em 1998, tivemos a reforma da Previdência Social, que reduzia direitos 

conquistados pelos trabalhadores, mantendo regimes diferenciados e privilégios 

corporativos, continuando a excluir medidas que incluíssem trabalhadores não 

contributivos. A justificativa para tais reformas foi o grande déficit dessa política pela 

não materialização sobre o financiamento dessa política na Constituição, levando 

em consideração a diversidade e a equidade do financiamento já como 

consequência do processo neoliberal, em que o econômico é priorizado em 

detrimento do social. 

Para Boschetti (2004), a construção e a efetivação da concepção de 

seguridade social são tarefas difíceis, decorrentes das barreiras históricas na 

formação societária do Brasil. Porém, nessa mesma história encontra-se a luta da 

classe trabalhadora, proporcionando fortes mudanças e solidificando fortes 

resistências, ainda não sendo capazes de superar as desigualdades sociais.  
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Esse movimento contraditório que afeta a sociedade brasileira através dos 

avanços da luta por direitos, em contraponto a retrocessos trazidos pelo modo de 

produção capitalista e as relações sociais, é perceptível também na contextualização 

da política voltada para crianças e adolescentes, aqui delimitada para o paradigma 

de abrigamento de crianças e adolescentes, assunto que será tratado a seguir. 

 

3.1 AS NOVAS REGULAMENTAÇÕES NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E DA 

ADOLESCÊNCIA  

 

A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos promoveu, em 1989, a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, fundamentada nos 

princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança (1959). Nessa convenção, os países ratificaram 

que tomariam todas as medidas determinadas durante o evento para cuidar de 

graves problemas contemporâneos que afetam a vida e o desenvolvimento de 

milhões de crianças no mundo todo.  

O Brasil ratificou a Convenção em 1989, momento da transição da Ditadura 

Militar para a democratização do país, mas já havia se antecipado na própria 

Convenção das Nações Unidas, quando incluiu no texto da Carta Constitucional de 

1988 o Artigo 227, fundado na doutrina da Declaração dos Direitos da Criança 

(1959), o qual dispõe que:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à Criança e ao 
Adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 129). 

 

Uma das consequências da inclusão do Artigo 227 na Constituição Federal 

de 1988 é a universalização os direitos das crianças e dos adolescentes, situando-

as como sujeitos de direitos com absoluta prioridade. Como é sabido, 

posteriormente à promulgação da Carta Magna, a legislação da criança e do 

adolescente no Brasil se consolida através da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o 

chamado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que vem substituir o Código 

de Menores. 
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Em 1995, extingue-se o CBIA, juntamente com a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), no processo de implementação da Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS), sendo suas funções assumidas pela Secretaria de Defesa dos 

Direitos da Cidadania, no Ministério da Justiça, e pela Secretaria de Assistência 

Social, no Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Em 2003, durante o primeiro mandato do Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, a área de direitos humanos foi desmembrada do Ministério da Justiça, sendo 

criada a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), com o tema da criança 

ficando a cargo da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (SPDCA), e a assistência social sob a responsabilidade da Secretaria 

de Assistência Social, integrada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS). 

Mesmo considerando o jogo de forças pela busca de direitos, visto na 

sessão anterior, com a Constituição Federal de 1988, a sociedade conseguiu 

avançar na conquista de direitos. Formula-se uma nova concepção para a 

assistência social brasileira, incluindo-a no âmbito da seguridade social, 

regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em dezembro de 

1993, como Política Social Pública, reafirmando-se a universalização dos acessos e 

da responsabilidade estatal. O artigo primeiro da LOAS explicita que: 

 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é a Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento as necessidades básicas (BRASIL, 2005, p. 31). 

  

Em dezembro de 2003, teve início uma ampla discussão com vários atores 

sociais sobre a política de assistência social, para materializar os pressupostos da 

Constituição Federal e da LOAS, que traz a assistência social como um pilar do 

Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social. 

A consolidação dessa política resultou na elaboração da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), que buscou incorporar as demandas presentes na sociedade no que se 

refere à responsabilidade política, com o objetivo de tornar suas diretrizes claras na 

efetivação da assistência social como direito à cidadania e responsabilidade do 

Estado.  
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A partir de 1988, portanto, a Assistência Social passa a compor a 

Seguridade Social juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Essa inserção 

também aponta para o seu caráter de Política de Proteção Social que deve garantir 

a segurança à sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida e de 

convívio ou vivência familiar.  

Aqui, cabe ressaltar a participação da sociedade civil ao avançar no debate 

para a efetivação da PNAS por meio das Conferências da Assistência Social, 

realizadas nas três esferas de entes federados, em âmbito municipal, estadual e 

federal, vindo a culminar, em setembro de 2004, na definição de novas bases e 

diretrizes para a nova PNAS. O amplo processo de discussão resultou na Norma 

Operacional Básica (NOB/SUAS), que estabelece as bases de realização do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

O SUAS surge para operacionalizar e organizar os elementos essenciais e 

imprescindíveis à execução das diretrizes impostas pelo PNAS, possibilitando a 

normatização dos padrões nos serviços, na qualidade no atendimento, nos 

indicadores de avaliação e resultado, na nomenclatura dos serviços e da rede 

socioassistencial. Isso foi realizado com base nos seguintes eixos estruturantes: 

matricialidade sociofamiliar, descentralização político-administrativa e 

territorilialização, como bases para a relação entre Estado e sociedade civil, 

financiamento, controle social, o desafio da participação popular do cidadão usuário, 

a política de recursos humanos e a informação, monitoramento e avaliação dos 

serviços. 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 13 

de julho de 1993, e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 15 de 

novembro de 1995, reconhece-se e preconiza-se a família como núcleo vital e 

essencial para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, indo de 

encontro à histórica dificuldade socioeconômica das famílias de baixa renda em 

prover com a criação dos filhos, o que se traduz na falta de condições objetivas de 

subsistência de famílias que sobrevivem com renda muitas vezes inferior a um 

salário-mínimo, o que revela a precariedade social e econômica dessas famílias. 

Essa situação leva as crianças e adolescentes a se tornar público da Assistência 

Social e das Políticas de Atendimento à Infância, sendo por vezes amparadas em 

Serviços de Acolhimento e permanecendo sob o poder do Estado.  
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É preciso atentar para o fato de que o ECA consolidou novas formas de ver 

a infância e a adolescência e atender a esse público em situação de risco pessoal 

ou social, introduzindo novos princípios que podem evitar a institucionalização de 

crianças e adolescentes.  

De acordo com o ECA (BRASIL, 1990), a retirada do convívio familiar deve 

ocorrer apenas quando for medida inevitável e a permanência dessa criança ou 

adolescente no abrigo deve ser breve. A manutenção dos vínculos familiares deve 

ser preservada e, se não for possível, deve ser fortalecida. E quando esgotadas as 

possibilidades de retorno à família de origem ou extensa, deverá promover-se o 

mais rápido possível a inserção em uma família substituta.  

Os chamados orfanatos, educandários ou colégios internos passaram, com 

a implementação do ECA, a ser denominados de abrigos, redirecionando-se de 

acordo com as diretrizes de funcionamento para a denominação de acolhimento 

institucional (Lei nº. 12.010, de 2009), numa tentativa de romper com um passado 

em que crianças e adolescentes eram afastados por um longo período da sua 

convivência familiar e comunitária. Porém, a mudança de denominação em si não 

implica em perspectivas transformadoras nas Instituições de Acolhimento. 

A luta empreendida nas décadas de 1980 e 1990, durante o processo de 

implementação da nova legislação, foi tarefa difícil, ocorrendo nesse período o 

aumento da violência e o agravamento da criminalidade. Essa situação gerou uma 

pressão da opinião pública para que crianças e adolescentes fossem recolhidos em 

instituições.  

As mudanças na terminologia “menor” e a criação de novas diretrizes e 

posturas no atendimento de crianças e adolescentes produziram uma ruptura nas 

práticas de internação, profundamente enraizadas na sociedade brasileira. As 

propostas provindas com o ECA encontram forte resistência no cotidiano das 

práticas.  

De acordo com Silva (2004, p. 28): “Na prática, os agentes sociais 

encarregados da implementação dos programas de abrigos são, na maioria, 

entidades assistenciais que atuam segundo suas próprias crenças, nem sempre 

coincidentes com os objetivos e os princípios da LOAS e do ECA”.  

As instituições filantrópicas e religiosas continuam tendo uma maior 

participação nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Portanto, 

para que os dispositivos do ECA relativos às medidas de proteção sejam cumpridos, 
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é necessário que os responsáveis por sua execução/aplicação – o Estado e a 

sociedade se comprometam na persecução dos objetivos do ECA, imprime-se ao 

Estado que assegure recursos orçamentários e financeiros compatíveis com as 

demandas e deliberações das instâncias de controle social.  

Para que os Programas de Atendimento estejam de acordo com os 

princípios do Art. 92 do ECA, a grande dificuldade encontrada é a ausência ou 

insuficiência de outras Políticas e Serviços Públicos, ou seja, uma articulação da 

rede9. É preciso que haja eficiência, eficácia e efetividade dos serviços, com base na 

operacionalização de Políticas Públicas para o fortalecimento familiar e a 

reintegração familiar, tendo em vista a garantia de direitos das crianças e dos 

adolescentes, após o seu desligamento. 

Apesar de legalmente priorizada, a Política de Atenção às Famílias, na 

prática, não está articulada às Políticas da Infância e da Adolescência nem 

tampouco as Políticas Setoriais garantem os direitos básicos dos indivíduos e suas 

famílias.  

Ou seja, as representações fundadas nas raízes histórico-culturais ainda 

subsistem e prevalecem no cotidiano das Instituições de Atendimento e nas 

organizações que compõem o chamado Sistema de Garantia de Direitos (SGD)10. 

O Sistema de Seguridade Social brasileiro, constituído pela política de 

saúde, previdência e assistência social, mesmo depois de novas conceituações 

trazidas com a Constituição de 1988, não consegue alcançar patamares 

universalizantes que assegurem direitos iguais para todos os cidadãos, ou seja, a 

saúde é universal, a previdência social depende da contribuição e a assistência 

social é para os que dela necessitam. Sobre essa divergência entre as políticas do 

mesmo sistema, Sposati (2005) e Veras (2012) têm o mesmo posicionamento. 

Sobre os três pilares da Seguridade Social Sposati (2005, p. 24) afirma: 

 

Há de se registrar que, embora o Brasil seja um dos poucos países que 
preserva a previdência pública e tenha um elogiado sistema público de 
saúde, a seguridade social é mais um conceito do que uma realidade. Não 

                                                 
9
 Numa perspectiva de rede, o atendimento exige articulação, integração e complementaridade das 

ações de cada órgão ou serviços envolvidos. A rede de atendimento é formada por um conjunto de 
órgãos e serviços que não atua,  necessariamente, de forma articulada, integrada e complementar 
(ASSIS, 2009). 
10

 Estratégia criada dentro da normatização da proteção e promoção de direitos humanos de crianças 
e adolescentes, mais propriamente pelo espírito da Convenção sobre os Direitos da Crianças  
(NETO, 2005) para potencializar a articulação entre as distintas políticas públicas, é dividido em 
garantia de direitos, defesa de direitos e controle social. 
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se tem qualquer forma de gestão integradora entre saúde, previdência e 
assistência social, para além do orçamento da seguridade. 

 

Historicamente, tivemos no Brasil “ações localizadas e fragmentadas, não 

compondo um projeto comum que permita a efetividade de sua abrangência e maior 

eficácia no alcance dos principais objetivos por elas buscados” (VERAS, 2012, p. 

187). 

Reportando-nos à Assistência Social, apenas são credenciadas aquelas 

pessoas que são reconhecidas como necessitadas ou desamparadas. Muitos dos 

serviços de Proteção Social ainda exigem comprovação da situação socioeconômica 

das famílias, para inserir o usuário em um dado programa social. 

Para Sposati (2008), o conceito de desamparado ou necessitado é atribuído 

à condição de fragilidade física associada à econômica, devendo o Estado ser o 

responsável por suprir amparo mínimo a esses cidadãos. Tal conceito é 

materializado, por exemplo, no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que 

atribui o benefício de um salário-mínimo mensal a toda pessoa de deficiência e todo 

idoso que não possui condições de amparo familiar ou econômico para sua 

manutenção. 

No Brasil, diante da falta de condições socioeconômicas da maioria dos 

cidadãos tidos como necessitados sociais ou miseráveis, em virtude do aumento do 

índice de pobreza, a luta pela sobrevivência de famílias e jovens e a falta de acesso 

a postos de trabalho configuram uma cruel realidade.  

O conceito de Seguridade Social associado à substituição de renda 

daqueles indivíduos não assalariados é afunilado para uma nova diretriz que utiliza a 

assistência social como Política de redistribuição de renda e serviços oferecidos aos 

necessitados sociais. Como exemplo, podemos citar aqueles indivíduos que 

atendem ao perfil exigido pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as 

demais famílias que recebem abaixo do salário-mínimo ou não têm renda, mas que 

são contempladas pelos Serviços Sociais. 

Os serviços direcionados à erradicação do trabalho infantil, o incentivo e a 

reinserção à convivência familiar e comunitária, a extirpação do abuso e exploração 

sexual e outros, desenvolvem ações de caráter individualizado, o que não soluciona 

a situação da desigualdade e negação de direitos sofrida e vivida por grande parcela 

da população brasileira. 
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No nosso entender, a pulverização desses serviços nos coloca diante de 

uma análise situacional desagregada da totalidade através de uma total 

desarticulação da rede socioassistencial. Tal afirmação se comprova no afastamento 

de crianças e adolescentes do seu convívio familiar e comunitário, com a violação 

dos direitos dessa parcela da população.  

A falta de qualidade dos serviços prestados à população nos faz refletir 

sobre o verdadeiro interesse em transformar a realidade. A assistência social, muitas 

vezes, não consegue ultrapassar o campo de uma política de reprodução social e 

minimizar as questões sociais, negando-as através de um padrão de 

complementação com ações ocasionais. 

O contexto da formação socioeconômica brasileira dá alguns subsídios para 

analisarmos as contradições relativas aos direitos sociais. Os avanços legais 

trazidos com a Constituição de 1988 indicam a organização de um sistema de 

assistência social. Tarefa difícil, já que até então a área de assistência social era 

formada por organismos governamentais e não governamentais desarticulados nas 

suas propostas e com amplo espectro de atividades adentrando em outras políticas. 

Ao analisar o contexto da formação socioeconômica brasileira, indica 

Sposati (2009, p. 39) que: 

  

A persistência do componente liberal, enquanto individualizados das 
responsabilidades vai ser, portanto, determinante da precária concepção e 
organização histórica da assistência social política pública no Brasil. 
Referendada, de um lado, pelo pressuposto moral da filantropia, e de outro, 
pelo parâmetro “trabalho”, preside na assistência social o caráter residual e 
fragmentado de ação produzida por um “mix” de organizações sem fins 
lucrativos, que não configura a responsabilidade pública. 

  

Evidencia-se que as contradições ainda são postas em relação aos direitos 

sociais, com avanços legais trazidos com a Constituição de 1988, através da 

organização do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), organizada através do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). A operacionalização das distintas políticas que garantam os direitos 

de crianças e de adolescentes ainda é, portanto, um desafio, já que os organismos 

governamentais e não governamentais, por vezes, são descompromissados em 

suas propostas de atuação.  

Ainda estão enraizadas na sociedade brasileira a naturalização da miséria e 

as ações sociais de cunho assistencialista compensatório. O trabalhador, por vezes, 
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não consegue se inserir no mercado de trabalho. Esse trabalhador desempregado é 

quase sempre tratado como “preguiçoso” e “acomodado”. Essa cultura política e 

ideológica escamoteia o real, levando a opinião pública a não ter uma visão crítica 

do contexto de pauperização da maioria da população.  

 

3.2 O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Foi diante desse desafio de garantir o direito à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes, rompendo com o paradigma internalizado 

na sociedade brasileira, que, no primeiro semestre de 2002, a Secretaria do Estado 

da Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, o 

Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça e o Fundo das 

Nações Unidas Para a Infância (UNICEF), reuniram-se para discutir os dados 

apresentados pela Caravana da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados11.  

Os problemas diagnosticados a partir da Caravana levaram a Subsecretaria 

de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a Secretaria de Direitos 

Humanos do Ministério da Assistência Social, o Comitê de Reordenamento da Rede 

Nacional de Abrigos para a Infância e Adolescência e o UNICEF, a promover o 

“Colóquio Técnico sobre Rede Nacional de Abrigos12”, reunindo entidades não 

governamentais e governamentais dos estados brasileiros envolvidas com a 

problemática em questão. Foram identificadas ações a serem priorizadas, dentre 

elas a realização de um censo nacional de crianças e adolescentes abrigadas, o 

levantamento das práticas institucionais e a elaboração de um plano de ação 

nacional. Como resultado desse colóquio, foi criado o “Comitê Nacional para o 

Reordenamento de Abrigos”, como forma de dar mais agilidade às decisões e, 

consequentemente, estimular mudanças na política e nas práticas de atendimento. 

                                                 
11

 Realizada em 2001, em oito estados brasileiros,  com o objetivo de verificar a real situação das 

instituições de acolhimento de crianças e adolescentes. 
12

 Realizado em Brasília/DF, em agosto de 2002. 
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O Levantamento Nacional dos Abrigos para Crianças e Adolescentes da 

Rede de Serviços de Ação (Rede SAC) foi realizado em 2003, pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), abrangendo 589 (quinhentos e oitenta e nove) 

instituições em todo o país das 670 (seiscentos e setenta) que recebiam recursos 

federais da Rede SAC e do Ministério da Assistência Social. A pesquisa foi 

promovida pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), com apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério 

da Assistência Social, do Comitê de Reordenamento da Rede Nacional de Abrigos 

para a Infância e Adolescência e do UNICEF.  

Nessa pesquisa foram analisadas as condições do atendimento das 

Instituições de Abrigo, de acordo com os princípios do ECA, com ênfase na garantia 

do direito à convivência familiar e comunitária, envolvendo as diferentes formas de 

organização, de funcionamento e de atendimento, bem como as principais 

características da população abrigada. Com esse levantamento, foram reveladas as 

diversidades nas instituições pesquisadas no tocante ao regime de permanência de 

crianças e adolescentes, aos tipos de exclusividade do atendimento e à estrutura 

física. 

Dados desse estudo revelam que 80% das crianças e dos adolescentes 

abrigados têm família e 58% mantêm vínculo com seus familiares e apenas 10,7% 

das crianças e dos adolescentes abrigados estavam judicialmente em condições de 

serem adotados. Em relação ao tempo de permanência no abrigo, metade das 

crianças e dos adolescentes viviam nas instituições há mais de dois anos, 

desconsiderando-se o caráter de provisoriedade da medida de abrigo.   

Os resultados obtidos com a pesquisa, que envolveu representantes de 

todos os poderes e esferas do governo, entidades representativas da sociedade civil 

e organismos internacionais, serviram de subsídios para que o CONANDA e o 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) elaborassem o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária (PNCFC)13, que constitui mais um importante marco para as 

                                                 
13 O PNCFC é resultado de um processo participativo envolvendo representantes de todos os poderes 
e esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais. Reflete a 
decisão do Governo Federal em dá prioridade ao tema e assegurar a garantia dos direitos de 
crianças e de adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo 
(BRASIL ,2006, p. 17). 
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Políticas Públicas no Brasil e reforça os preceitos do ECA, tenta romper com a 

cultura da institucionalização de crianças e de adolescentes, buscando fortalecer o 

paradigma da proteção integral e a preservação dos vínculos familiares e 

comunitários.  

O atendimento à criança e ao adolescente é pensado dentro de uma 

integralidade das Políticas Públicas, articuladas na busca do investimento de 

atenção à família.  

 
As estratégias, objetivos e diretrizes deste Plano estão fundamentados 
primordialmente na prevenção ao rompimento dos vínculos familiares, na 
qualificação do atendimento dos serviços de acolhimento e no investimento 
para o retorno ao convívio com a família de origem (BRASIL, 2006, p.17). 

 

As dificuldades existentes nas famílias para proteger e educar seus filhos 

têm raízes na história social da infância e da família. Instituiu-se, ao longo de 

décadas, o paradigma de que as famílias seriam incapazes de orientar seus filhos e 

assim criou-se um sistema de proteção, segundo o qual dada a condição de pobreza 

das famílias, suas crianças estariam sujeitas a ser confinadas em Instituições de 

Acolhimento.  

O grande desafio do PNCFC é romper com o paradigma da 

institucionalização e proteger crianças e adolescentes, priorizando o resgate dos 

vínculos originais e, se possível, propiciar Políticas Públicas necessárias para a 

formação de novos vínculos que garantam o direito à convivência familiar e 

comunitária.  

O plano busca fortalecer e reafirmar o marco legal existente na Constituição 

Federal, em seu Art. 226, de que a “família é a base da sociedade” e estabelece no 

Art. 227 os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, dentre eles o direito à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1988). Tendo em vista os pontos 

analisados, questiona-se até que ponto os Artigos 226 e 227 da Constituição Federal 

vêm sendo observados pelas entidades governamentais e não governamentais que 

executam a Política Social de Atendimento às crianças e aos adolescentes. 

Os marcos normativos internacionais, que regulam a proteção e promoção 

de direitos humanos, ratificados em caráter especial pelo Brasil, ganham relevância 

com a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de 

setembro de 1990, que teve o papel destacado no embasamento da criação ou 

reformulação de toda e qualquer norma reguladora, assegurando que “a sociedade e 
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o Estado devem conferir à criança e ao adolescente, para operacionalizar a proteção 

dos seus Direitos Humanos cuidados e responsabilizados” (BRASIL, 2006, p. 24).  

Nesses termos, crianças e adolescentes são postos como credores de seus 

direitos, diante do Estado e da sociedade, e estes, continuam sendo devedores de 

direitos.  

Os marcos legais do PNCFC reforçam a importância da promulgação da Lei 

Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o tão discutido ECA, norteado pelos 

princípios constitucionais e pelas normativas internacionais que reforçam o papel da 

família na vida da criança e do adolescente, num processo de proteção integral, com 

prioridade absoluta, reafirmando, também, a proteção aos vínculos familiares e 

comunitários. 

Em termos do marco situacional do PNCFC, levantaram-se dados que 

retratam a situação social e econômica das crianças, dos adolescentes e de suas 

famílias. Coloca-se em destaque a importância dos vínculos familiares e a 

necessidade de proteger crianças e adolescentes contra as violações de direitos no 

contexto intrafamiliar, cultural e social. Reitera-se a importância das Políticas 

Públicas na superação das desigualdades, no apoio às famílias e nos diferentes 

níveis de proteção social. Estabelece-se a excepcionalidade e a provisoriedade do 

acolhimento institucional e a colocação em família substituta quando esgotados os 

recursos para a manutenção dos vínculos familiares.  

Foi baseado nos marcos legais que o PNCFC agregou novos conceitos que 

ampliam a compreensão de crianças e de adolescentes como sujeitos de direitos e 

indivíduos em desenvolvimento. A definição de família também é ampliada, 

desmistificando “[...] a idealização de uma dada estrutura familiar como sendo 

natural, abrindo-se caminho para o reconhecimento de diversidade das 

organizações familiares no contexto histórico, social e cultural” (BRASIL, 2006, p. 

26).  

A relevância do PNCFC está centrada no rompimento da passividade da 

sociedade brasileira com relação à existência de crianças e adolescentes por vezes 

“esquecidos” em entidades que prestam Serviço de Acolhimento. De um modo geral, 

os planos são sempre recheados de “boas intenções”, havendo a necessidade de 

uma tomada de posição dos gestores públicos, atores do Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD) e dirigentes de entidades de acolhimento institucional, para que as 
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populações e o Estado despertem para a problemática existente, culturalmente 

embutida na sociedade.  

Para tanto, o afastamento do ambiente familiar é considerado uma medida 

protetiva provisória e excepcional, para que não haja o acolhimento ou que o tempo 

de permanência de crianças e adolescentes no Serviço de Acolhimento seja breve, é 

imprescindível a implementação de políticas preventivas para proporcionar a 

permanência da criança e do adolescente nas suas famílias de origem. 

Em suas ações, o Serviço de Acolhimento deve voltar-se para a busca de 

laços afetivos estruturantes, tendo em vista o desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes acolhidos. Nesse processo, é importante a comunicação permanente 

entre os Serviços de Acolhimento e a Justiça da Infância e Juventude, para a 

avaliação caso a caso, tendo como princípio norteador o interesse da criança e do 

adolescente na faixa etária de 0 a 18 anos e, quando esgotadas as possibilidades de 

reinserção familiar, possa ser formalizada a destituição familiar e o encaminhamento 

para a busca de família substituta no Cadastro Nacional de Adoção. Esgotados 

todos os recursos de encaminhamento, quando o jovem alcança os 18 anos, é 

previsto no PNCFC sua permanência em Serviço de República de Jovens, no caso 

do estado do Rio Grande do Norte, esse serviço ainda não vem sendo ofertado. 

A mudança de paradigma proposta de forma operacional pelo PNCFC é 

fundamentada nas seguintes diretrizes: a centralidade na família; primazia da 

responsabilidade do Estado no fomento de políticas integradas de apoio à família; 

reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na 

superação de suas dificuldades, respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e 

orientação sexuais, à equidade de gênero e às particularidades das condições 

físicas, sensórias e mentais; fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente 

e do jovem adulto na elaboração do seu projeto de vida; garantia dos princípios de 

excepcionalidade e provisoriedade dos Programas de Famílias Acolhedoras e de 

Acolhimento Institucional de crianças e de adolescentes; reordenamento dos 

programas de Acolhimento Institucional; adoção centrada no interesse da criança e 

do adolescente e o controle social das políticas públicas. 

Para que possam ser concretizadas na efetivação dos direitos descritos no 

Artigo 227 da Constituição Federal e no reforço no Artigo 4º do ECA, o direito à 

convivência familiar e comunitária são demandas provindas de diferentes Políticas 

Públicas, que, aliadas ao fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos (SGD), 
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podem alcançar a amplitude dos objetivos e resultados do Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária (PNCFC).  

 

3.2.1 As mudanças no papel da família 

 

Foi a partir da crise econômica dos fins da década de 1970, com as 

mudanças estruturais na busca de estratégias para a reestruturação do capital, que 

a família foi estrategicamente redescoberta como agente privado de proteção social. 

Foram fortalecidas em todas diretrizes das políticas governamentais ações que 

promovem o fortalecimento da família. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que não existem unificações de tais diretrizes 

nos Estados nacionais, o que se deve, sobretudo, aos particularismos culturais e à 

heterogeneidade das políticas sociais e suas intervenções.  

 

Sendo assim, a família deverá ser considerada não como um nirvana 
recuperado pelos conservadores, mas como uma instituição contraditória 
que, a par de suas características positivas, poderá funcionar como um fator 
de reprodução de desigualdade e perpetuação de culturas arcaicas. Isso 
sem falar do equívoco da recuperação de antigos encargos domésticos, 
incluídos nos planos governamentais tais sob o nome de solidariedade 
informal, os quais, por recaírem mais pesadamente sobre as mulheres, 
incompatibilizam-se com o atual status de cidadã autônoma e de 
trabalhadora conquistado por esse segmento (PEREIRA, 2009, p. 28). 

 

O Estado de Bem-estar Social ocorreu tardiamente no Brasil, por meio de 

uma conexão entre o conservadorismo, onde a família sempre fez parte integral e 

voluntária dos arranjos de proteção social, e o ideário neoliberal importado da 

Europa e dos Estados Unidos, com discurso de que a sociedade e a família 

deveriam partilhar as responsabilidades com o Estado.  

No Brasil, a instituição família sempre fez parte, voluntariamente, dos 

arranjos de proteção social no país através provisão do cuidado dos seus membros. 

Diante disso, os governos aproveitam tal tendência cultural da sociedade brasileira 

para retirar a obrigatoriedade do Estado de desenvolver uma política voltada para a 

família. 

Mioto (2009) faz uma análise da importância da família dentro do contexto 

do capitalismo, entendendo que a instituição familiar teve importante lugar dentro 
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das relações sociais, considerada no capitalismo sob a égide do liberalismo como 

um espaço privado que respondia à proteção social de seus membros. No entanto, o 

processo de crise do capital, ocasionando a precariedade do trabalho e o 

agravamento da questão social, determinou mudanças na proteção social, tornando 

a família e ações pontuais de empresários incapazes de atender as demandas 

sociais. Com isso, o Estado passa a ser o principal regulador e responsável por 

essas demandas. 

Em seu estudo, a autora relaciona dois conceitos trabalhados por Esping-

Andersen ao analisar os modelos de Estados de Bem-Estar social: a desfamilização, 

que consiste no abrandamento da responsabilidade familiar com a diminuição dos 

encargos familiares assumidos pelo Estado através de políticas familiares, e o 

familismo, onde a família assume a principal responsabilidade por seus membros. 

Esse último está presente em países com menor provisão de bem-estar, como é o 

caso do Brasil. 

O ideário neoliberal adentrou fortemente no contexto mundial com 

concepções não apenas de cunho econômico, mas que vinham impactar todos os 

setores da sociedade, inevitavelmente gerando mudanças no contexto familiar. 

A retirada das responsabilidades do Estado pautada no discurso neoliberal 

de melhoria e eficácia dessas políticas, através de uma participação mais ativa da 

iniciativa privada com a privatização da prestação de bens e serviços sociais. Ou 

seja, as incertezas trazidas pelo modelo em relação à proteção social colocaram na 

sociedade e na família o encargo de responder às necessidades daqueles cidadãos 

que tinham anteriormente direitos sociais assegurados pelo Estado. 

Dentro desse novo modelo em que se invertem os papéis das três instâncias 

de participação, o Estado se afasta da condução da política social, o mercado não 

tem interesse de assumir e satisfazer todas as necessidades, visa ao lucro, e, por 

isso, prefere desenvolver ações filantrópicas utilizadas como estratégia de 

marketing. Como consequência, sobra para a sociedade uma enorme parcela de 

responsabilidades atendidas através do fomento da solidariedade. 

No novo contexto das políticas sociais, a família, como célula mater da 

sociedade, é explorada pelo seu caráter informal, nas suas relações espontâneas de 

proteger, cuidar e fazer sacrifícios pelos seus membros. Porém, contraditoriamente, 

não está se considerando que esse núcleo também é espaço de conflitos. Tal 

afirmação é comprovada em pesquisas realizadas sobre violência doméstica, 
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principalmente quando as vítimas são crianças e adolescentes, o agente violador 

que aparece com mais frequência são os membros da família (mãe, pai, padrasto, 

madrasta e outros). 

Essa instituição social não exerce total autonomia, ficando livre de controles 

externos. Quando o controle interno não funciona para a resolução de seus conflitos, 

busca-se ajuda externa. No caso de famílias que negligenciam os cuidados para 

com seus membros, são acionadas instituições como Conselho Tutelar, em caso de 

crianças e adolescentes, Ministério Público, Justiça e demais órgãos que operam na 

defesa dos direitos de cidadãos através de ordenamentos jurídicos. 

Importante ressaltar que, com o passar dos tempos, ocorreram mudanças 

estruturais e de organização nas famílias. A família contemporânea deixa de lado 

aquele modelo tradicional, estruturada com um homem e uma mulher legalmente 

unidos com seus filhos, e organizada através da figura masculina como responsável 

pelo sustento da família e a mulher pelo cuidado com as atividades domésticas e os 

filhos.  

Percebe-se que a partir dos anos 1990 a família homogênea, como citado 

acima, deixa de existir, a partir de uma maior participação da mulher no mercado de 

trabalho, que passou a assumir o sustento da família. Além desse fator, o aumento 

do número de divórcios e novos casamentos trazem novas formas e arranjos 

familiares, tornando as redes de parentesco mais complexas. 

Ao longo do tempo, podemos verificar um estabelecimento conflituoso e 

contraditório entre a relação das esferas Estado e família. Existe uma acirrada 

disputa de controle sobre o comportamento dos indivíduos. O controle do Estado 

invade a legitimidade dos valores tradicionais embutidos na vida familiar e em alguns 

momentos a desorganiza. E, opostamente a isso, garante direitos aos indivíduos. 

A centralidade oferecida legalmente à família brasileira pela Constituição de 

1988 tem sido negada pelo sistema de proteção social, havendo uma pauperização 

e uma queda na qualidade de vida, os seus direitos são negados e, quando não 

atingem as expectativas em relação aos cuidados dos indivíduos, essa família é 

punida legalmente. 

Segundo Mioto (2009, p. 28), “não por acaso que o modelo de solidariedade 

familiar não é apenas praticado de fato, mas trata-se de uma solidariedade obrigada 

por lei, conforme preveem as legislações vigentes sobre a convivência familiar”. 
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Apesar dos avanços ocorridos em relação ao amparo social das famílias, 

ainda persiste o mito de que a família é uma sociedade natural com caráter privado 

e sujeito econômico de mercado e que a ajuda pública deve ocorrer em caso de 

pobreza e de falimento.   

A intervenção do Estado em relação às famílias coloca em xeque o 

problema da permeabilidade dos limites das famílias. Nesse sentido, nos 

questionamos até que ponto o poder estatal pode adentrar na vida privada de 

famílias, se contrapondo ao direito individual de proteção que deve dar, por meio de 

normas socialmente definidas e de intervenções na vida familiar. Também ocorre 

que essa permeabilidade é mais facilmente praticada nas famílias com 

vulnerabilidade social. As famílias com rendimentos altos têm sua privacidade 

“blindada”, o que dificulta a averiguação de violações. 

Na assistência às famílias se estabelecem categorias de famílias capazes de 

proteger e cuidar de seus membros e famílias incapazes. Nessa relação, a ajuda 

pública é vinculada àquelas famílias que falharam com a proteção de seus 

membros. É nessa ótica, carregada de concepções estereotipadas de família, e 

voltadas para situações-limite, que são planejadas as ações de apoio sociofamiliar. 

Apesar de os serviços de apoio familiar estarem cientes da diversidade que 

marca as famílias da contemporaneidade, os técnicos ainda trabalham pautados em 

uma concepção funcionalista. Preserva-se nas ações o modelo-padrão a ser 

seguido para responder as suas responsabilidades nos papéis previamente 

definidos. Essa expectativa é esperada principalmente na identidade materna e 

paterna, o papel desempenhado pela mulher como responsável pelo cuidado dos 

filhos e do homem como provedor do sustento e autoridade familiar. 

A política social brasileira centralizou a garantia dos direitos sociais nos 

indivíduos, fragmentando a atenção pública, essa é dada através das necessidades 

individuais e não coletivas. Dessa maneira, inexiste uma intervenção direcionada 

para o grupo familiar e sim, essas são direcionadas para resolução de problemas 

individuais. 

Essa é a grande dificuldade encontrada na violação de direitos de crianças e 

adolescentes que são retirados da convivência familiar e comunitária, não existe 

uma intervenção para que a necessidade familiar seja superada. O indivíduo fica 

institucionalizado até a sua maioridade, continua a ter vínculo afetivo com os 
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membros de sua família, porém nada foi feito para que esta saia da situação de 

violador e volte a prover com os cuidados dos seus filhos ou parentes. 

O interessante nesses casos é que através de contatos com essas famílias 

observamos que os indivíduos não têm informações acerca do motivo da retirada da 

criança do seu cuidado. Essa situação acaba gerando sentimentos divergentes, 

alguns demonstram sentimento de raiva e preferem desistir de voltar a prover o 

cuidado, outros externam gratidão pelo fato de os filhos estarem sendo mais bem 

cuidados e ainda existem aqueles poucos que têm consciência do papel de proteção 

do Estado. 

Ao situarmos essa problemática, podemos tomar como exemplo uma 

situação observada enquanto aguardávamos audiência na Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Natal14. Escutamos o relato de uma mulher que estava 

acompanhada de seu marido e das duas filhas adolescentes que haviam fugido de 

casa e, resgatadas pelo SOS Criança, foram encaminhadas para uma Instituição de 

Acolhimento. O que mais nos chamou atenção e nos fez refletir sobre essa 

problemática foi a seguinte fala proferida pela mãe: “para voltar a criar as minhas 

filhas tenho de passar por várias avaliações e audiências para saber das minhas 

condições, mas, ninguém vê que foi sobre a responsabilidade do Estado que elas 

fumaram maconha pela primeira vez e perderam a virgindade”. O seu relato traz as 

expectativas colocadas nos membros da família principalmente na figura materna, 

vinculada a julgamentos morais e que passam por avaliações, mesmo sem está 

diretamente ligada ao ato da violação, sendo culpabilizada por tais eventos. 

 

3.2.2 Modalidades de Acolhimento de acordo com o PNCFC 

 

No Brasil, em relação à problemática da criança e do adolescente, as 

estatísticas retratam um alto índice de miséria, violência e práticas equivocadas de 

proteção, detectando-se ainda, em pleno século XXI, que crianças sejam 

encaminhadas para os Serviços de Acolhimento. Lembramos aqui que o direito à 

convivência familiar e comunitária é assegurado pela Constituição Brasileira desde 

                                                 
14

 Nessas horas os corredores do Fórum se transformam em uma sala de terapia grupal, cada família 

que chega expõe todas as angústias e problemas que a fizeram chegar até aquele momento que 
para alguns é constrangedor, enquanto para outros já tornou-se algo comum. 
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1988, sendo esse reforçado pelo ECA, ao condenar a prática centenária da 

institucionalização de crianças devido às condições de pobreza e estabelecer o 

caráter de excepcionalidade e temporariedade da prática de acolhimento.   

As condições precárias de vida que atingem quase a metade da população 

brasileira, e mais diretamente as crianças, dificultam a situação das famílias que 

sobrevivem de poucos recursos, para atender as necessidades básicas dos filhos. 

Pode-se acrescentar que a falta de condições básicas das famílias é reproduzida de 

geração em geração, as violações de direitos e negligência, por vezes, são 

confundidas em sua autoria, quando se observa que as famílias acusadas de 

negligentes podem também sofrer violação por parte do Estado. 

As Políticas Sociais e Econômicas, em âmbito nacional e internacional, 

ressaltam a centralidade do papel da família no cuidado, formação e educação das 

crianças. Pautado na matricialidade sociofamiliar, o PNAS reforça esse pressuposto. 

Assim, persiste um modelo assistencialista que historicamente marcou o 

atendimento à população, mantendo-a na pobreza e sujeita a políticas clientelistas. 

A mudança de paradigma para adequação da prática à nova regulamentação vem 

sendo um processo lento, em virtude do enraizamento dos conceitos relacionados 

ao tema, como visto nos capítulos anteriores.  

Para preencher essa lacuna, em 2006, foi criado um subsídio para nortear 

essa política, o Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), que 

apresenta recomendações para a implantação de políticas de apoio à família, o 

aprimoramento de medidas de proteção e a adoção.  

A busca pela desinstitucionalização de crianças e adolescentes parte da 

constatação de que manter essa prática era extremamente oneroso aos cofres 

públicos e prejudiciais para o desenvolvimento da população atendida, como 

também a diminuição dos investimentos públicos na área do bem-estar social.   

Os pressupostos que norteiam essa nova política estão embasados no 

direito de crianças e adolescentes conviverem em uma família, que precisam de 

condições básicas para acolher e criar seus filhos, quando tais condições são 

precárias ou inadequadas, é obrigação do Estado apoiar essa família, se houver a 

impossibilidade de manter a criança na família de origem, devem existir alternativas 

de acolhimento, evitando situações de cuidado temporário que se estendam por 

muitos anos. 
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As políticas sociais e econômicas, em nível nacional e internacional, 

ressaltam a centralidade no papel da família no cuidado, formação e educação das 

crianças. A PNAS reforça esse pressuposto pautado na matricialidade sociofamiliar.  

No entanto, não podemos deixar de ressaltar, como visto anteriormente, que 

a família tem sofrido mudanças, apresentando diversos arranjos e adotando novos 

valores e referenciais, que não podem ser esquecidos, conceito que deve ser 

ampliado e levado em consideração. 

Apesar das mudanças na dinâmica familiar, essa ainda é considerada como 

lugar privilegiado de proteção e pertencimento, também como um espaço passível 

de conflitos e contradições. Com isso, “ocupa lugar de destaque na política social 

contemporânea, como um importante agente privado de proteção social” (PEREIRA 

apud RIZZINI, 2006, p. 20).    

As principais causas que levam ao afastamento da família são situações de 

violações de direitos da criança, mencionadas no ECA, as quais são classificadas 

como: violência intrafamiliar, abuso físico, negligência, abuso sexual, exploração 

pelo trabalho infantil e outros.  

Além dessas situações de violação, existem outros determinantes que 

favorecem a retirada dessas crianças e adolescentes da convivência familiar e 

comunitária, quais sejam: a inexistência de uma intervenção do Estado no 

atendimento às necessidades básicas das famílias, a oferta de Políticas Públicas de 

geração de renda, de inserção no mercado de trabalho e de creches e escolas 

publicas de qualidade em horário integral.  

Com as novas diretrizes que regulamentam a política de atendimento à 

criança e ao adolescente, no Brasil, existe um movimento para que as instituições de 

atendimento se ajustem à nova política, mas o que se percebe até o presente 

momento é que as mudanças têm sido parciais.  

No tocante às reformas de natureza ampla e profunda que se fazem 

necessárias, para atender as demandas de crianças e adolescentes que são 

acolhidos atualmente, destacamos que as dificuldades vêm aumentando cada vez 

mais, devido ao histórico de violência e ao elevado uso de drogas que não eram 

registrados no passado. 

É importante considerar as complexidades do contexto estudado, a meta é 

manter a criança e/ou o adolescente no seio de sua família e no seu contexto 

comunitário, mas nem sempre é possível que isso aconteça, sendo necessário um 
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estudo social e histórico familiar aprofundado. Esse diagnóstico é um dos passos 

mais importantes para determinar a modalidade de acolhimento ou a intervenção na 

família, uma vez que, o que se vê retratado são realidades marcadas por questões 

socioeconômicas que estão postas, de carência ou falta de condições dignas de 

vida. 

No Brasil, o acolhimento familiar surgiu pela necessidade de evitar o 

encaminhamento de crianças e adolescentes para instituições, as experiências em 

desenvolvimento têm enfatizado a importância da preservação dos vínculos 

familiares.  

 

O acolhimento familiar é uma modalidade de atendimento para crianças e 
adolescentes, que por algum motivo, precisam ser afastados de sua família 
de caráter provisório e excepcional, e são inseridos no seio de outra família, 
que é preparada e acompanhada como parte de uma proposta política 
pública (RIZZINI, 2006, p. 59).  

 

O recém-criado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2005, situa 

o acolhimento familiar como uma modalidade de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. Todavia, no Brasil, não existe ainda uma legislação específica 

referente a tal modalidade, o que dificulta a implementação, por falta de aparatos 

jurídico-administrativos nos municípios. 

O funcionamento dessa modalidade se dá por meio do cadastramento de 

famílias que se dispõem a acolher crianças e adolescentes em situação de risco 

social15. A família acolhedora, quando selecionada, passa por uma capacitação que 

lhe proporciona condições favoráveis para prestar apoio à criança e ao adolescente 

acolhido e desenvolver um bom relacionamento com a sua família biológica. Os 

subsídios financeiros destinados às famílias que acolhem são direcionados às 

despesas previstas com o cuidado com a criança, já que o Acolhimento Familiar não 

é considerado como profissão e as famílias acolhedoras atuam de forma voluntária.   

Nesse sentido, cabe aqui questionar sobre o processo educativo e a 

formação integral a ser destinada às crianças e aos adolescentes. São eles 

formados para enfrentar seus próprios caminhos na sua reinserção ou não às 

famílias? Como se efetiva e se avalia o processo de formação? 

                                                 
15

 Sofrem violações dos seus direitos através de negligência dos seus cuidados e/ou maus-tratos 
físicos, psíquicos e sexuais. 
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O Acolhimento Institucional é outra modalidade que pouco se diferencia da 

modalidade de Acolhimento Familiar e que se constitui uma medida de proteção 

para os casos em que há violação dos direitos da criança e/ou adolescente quando 

se avalia a necessidade do afastamento da família, devendo cumprir a função de ser 

um suporte de caráter excepcional e provisório, com o propósito de retorno à família 

de origem ou a inserção em família substituta. 

Em Instituições de Acolhimento de entidades não governamentais, recursos 

financeiros são provenientes de convênios da iniciativa pública e privada, com 

estrangeiros ou com entidades religiosas, o que lhes possibilita uma relativa 

autonomia na gestão das ações, permitindo que os custos sejam redimensionados 

para dar conta das demandas. No Brasil, em estudos realizados sobre essa 

temática, presume-se que a carência ou mesmo a falta de suporte do Estado em 

ações direcionadas às famílias constitui-se empecilho para a provisoriedade nos 

Serviços de Acolhimento.  

O público-alvo desse modelo é composto por crianças e adolescentes cujos 

direitos foram violados e permanecem abrigados por períodos longos, com 

dificuldade de reinserção familiar e grupo de irmãos. 

Os princípios legais que norteiam as ações dos Programas destinados às 

crianças e aos adolescentes que seguem as orientações do ECA ainda estão sendo 

absorvidos por esses programas, não obstante os desafios a serem superados para 

que haja criticidade quanto ao processo de acolhimento e às mudanças de cultura 

do acolhimento. Faz-se necessário que não somente haja a imersão junto aos 

interesses e posições ideológicas dos dirigentes com base numa visão crítica e na 

capacitação para acompanhamento das possíveis mudanças na articulação dos 

órgãos de defesa da criança e do adolescente, mas que haja, sobretudo, 

articulações entre as Políticas Públicas, visando à superação da problemática que 

envolve a infância e a adolescência. 

 

3.2.3 O reordenamento da Aldeias Infantis SOS 

 

Nos anos 2000, a Instituição Aldeias Infantis SOS atinge mais de 130 países 

em todo mundo, levando a sua metodologia original do modelo de casa-lar para o 

acolhimento de crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental, no 
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entanto, a ampliação dos serviços trouxe alguns equívocos da metodologia original, 

com isso a organização busca o reordenamento de suas ações, que se chamou 

“Volta às Origens”, baseado na metodologia de Hermann Gmeiner, fundador da 

Aldeias Infantis SOS.  

Essa estratégia utilizada pela organização em nível internacional despreza 

as diferenças e características de cada país, relacionadas principalmente à luta por 

direitos através da contextualização política, social e econômica. Isso desnivela as 

legislações sociais e, consequentemente, as Políticas Públicas. Como pode então 

uma organização assegurar preceitos gerais em territórios tão divergentes? 

Contraditoriamente a esse movimento internacional da organização, nesse 

mesmo período no Brasil, a organização enfrenta pressões dos órgãos de defesa de 

direitos, com vistas a atender as diretrizes da Convenção Internacional do Direito da 

Criança (1959), Constituição Federal (1988), Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006); e ao Plano Nacional de 

Assistência Social (2004), programas e projetos voltados para essa área.  

Para garantir a sua sobrevivência no Brasil, a organização opta por alinhar-

se à legislação nacional, indo de encontro a algumas diretrizes originais, alvo de 

questionamentos por parte da gestão internacional, que prima pelo marco filosófico 

original do educador Hermann Gmeiner.   

Para a instituição garantir o direito à convivência comunitária de crianças e 

adolescentes acolhidos, foram retirados todos os serviços prestados dentro da 

estrutura física da organização16, ficando dentro do condomínio apenas as casas-

lares, tendo as chamadas “famílias SOS”17 de procurar serviços públicos e privados 

na comunidade local. Iniciou-se, timidamente, um trabalho de mudança de cultura 

institucional, que privilegiava o acolhimento de crianças e adolescentes por uma 

longa permanência substituindo a sua família de origem.  

Esse reordenamento trouxe uma nova estratégia de ação para a 

organização: o Programa de Fortalecimento Familiar e Comunitário18, que consolida 

e fortalece no Brasil como estratégia de um trabalho voltado para a prevenção ao 

                                                 
16

 Creche, escola de ensino fundamental, consultório médico e dentário, oficinas profissionalizantes, 
oficinas de artesanato e reforço escolar. 
17

 Nomenclatura dada aos núcleos formados pela mãe social e até nove crianças e/ou adolescentes.  
18

 Com o objetivo inicial de potencializar atores e espaços existentes na comunidade para uma rede 
de apoio local qualificada de atendimento e mobilização, que tem a responsabilidade central de 
assegurar o desenvolvimento de famílias e comunidade (PAISOS, 2010).  



80 

 

abandono infantil. Referenda, assim, a legislação, que define e determina que a 

criança e o adolescente tenham o direito de viver no seio de sua família de origem.  

Como já foi visto anteriormente, através da contextualização histórica da 

situação da infância e da adolescência, o entendimento atual é que essas crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos, com políticas de atendimento que partem do 

princípio da integralidade de pessoas e grupos como sujeito histórico, social e 

político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual 

na qual estão inseridos e têm o direito à convivência familiar e comunitária. 

Foi dentro dessas diretrizes que o marco filosófico da Aldeias Infantis SOS, 

identidade original da organização, construído por Hermann Gmeiner, “de criar 

famílias para crianças necessitadas, ajudar a construir o seu próprio futuro e 

participar do desenvolvimento de suas comunidade” (QUEM SOMOS, 2010, p. 8), foi 

ampliado e aprimorado na perspectiva de responder aos interesses superiores de 

crianças e adolescentes, elemento central das ações da organização. 

A Instituição Aldeias Infantis SOS centra os seus marcos referenciais nesse 

novo cenário da política da infância e da adolescência, ao assegurar “um ambiente 

familiar protetor”. A visão da organização está centrada no princípio de que “cada 

criança pertence a uma família e cresce com amor, respeito e segurança” (QUEM 

SOMOS, 2010, p. 6)19, e como a família é o núcleo da sociedade, essa terá de lhes 

oferecer uma base sólida sobre a qual podem construir sua vida. 

O ano de 2006 foi um marco para o direito à convivência familiar e 

comunitária no Brasil, com a elaboração do PNCFC, que tinha o objetivo de alinhar à 

legislação vigente os serviços de acolhimento que ainda relutavam em seguir 

preceitos religiosos, culturais, organizacionais e outros. Com isso, a instituição 

Aldeias Infantis SOS teria que, efetivamente, modificar a sua metodologia, que até 

então tinha realizado o seu redirecionamento de forma superficial, com mudanças 

nos referenciais organizacionais, porém ainda não internalizadas pelos seus 

gestores e técnicos, principalmente aqueles que tinham longo tempo de trabalho na 

organização.  

Helmut Kutin, presidente internacional da instituição, reconhece tal 

dificuldade quando, no prólogo do manual organizacional Quem Somos (2010, p. 1), 

afirma: 

 

                                                 
19

 Manual da organização que contém a visão, missão e valores institucionais. 
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Na nossa tradição como organização ocorre o mesmo que com a criança e 
o adulto. As origens da Aldeias Infantis SOS moldaram e continuam 
moldando  nosso desenvolvimento posterior, porém sem dúvida o processo 
de “tornar maior” o presente vem a ser o termômetro de nossa ação e o 
futuro, desafio. É essa relação do tradicional com o moderno, 
profissionalismo e compaixão, que mobiliza as Aldeias Infantis em sua 
responsabilidade para com milhares de crianças e jovens. 

 

Portanto, o que podemos observar é que ocorreu uma mudança de 

paradigma na instituição Aldeias Infantis SOS, com a manutenção da identidade 

organizacional, e isso acarretou, a nosso ver, uma “confusão identitária”. Não só 

para os indivíduos que fazem parte do seu corpo gestor e técnico, como já analisado 

acima, como também para as famílias e atendidos. Esses últimos tinham 

internalizado a concepção original da longa permanência na organização como uma 

oportunidade de crescimento individual, sendo oportunizados boa alimentação, 

escola e serviços de saúde.  

Quando mantidos os vínculos afetivos com a família de origem, esses 

adolescentes retornavam para as suas famílias após a maioridade, por vezes já 

inseridos no mercado de trabalho. Porém, o que geralmente ocorria, era a “quebra” 

dos vínculos afetivos com a família de origem e a formação de um vínculo de 

dependência com a organização, já que esta se dizia sua família até o momento. 

Isso termina por acarretar um processo prolongado de desligamento, ou seja, 

mesmo depois de completar 18 anos, esses jovens continuam mantendo o vínculo 

com a instituição até que estejam preparados para a “emancipação”. Geralmente, 

esse privilégio era concedido àqueles que tiveram um bom comportamento no seu 

período de acolhimento e melhor aproveitaram as oportunidades que lhes foram 

dadas. 

  Dentro de todo o movimento de contradições entre o passado e o presente, 

o velho e o novo, o conhecido e o desconhecido, a instituição optou pela unificação 

das propostas de trabalho do Programa de Acolhimento e o Programa de 

Fortalecimento Familiar, esses passariam a ter estratégias e ações de forma 

integrada. Para tanto, unificou a gestão e, no ano de 2009, elaborou a Política 

Central do Programa Aldeias Infantis SOS (PAISOS)20, transformando as duas 

linhas de intervenção  em estratégias de ação de uma única intervenção. 

                                                 
20

 Guia para ações de alinhamento e reordenamento dos Programas Aldeias Infantis SOS, subsídio 

para a elaboração dos planos Gerenciais e Planos Operativos (PAISOS, 2010). 



82 

 

A inovadora proposta da organização definiu o Grupo Meta21, que seria o 

seu foco de intervenção dentro das duas linhas de ação inseridas no Plano Nacional 

de Assistência Social (PNAS), sendo elas: o acolhimento institucional no modelo de 

casa-lar destinado às crianças e adolescentes privados do cuidado parental, na 

Proteção Social de Alta Complexidade, e o Fortalecimento Familiar e Comunitário 

para atender crianças e adolescentes que estão na iminência de perder o cuidado 

parental dentro da Proteção Social de Média Complexidade. 

Na busca de uma afirmação na política da criança e do adolescente no 

Brasil, a Aldeias Infantis SOS propõe um ousado Projeto de Desenvolvimento 

Familiar e Comunitário, segue as diretrizes da Política Central (PAISOS, 2009) e a 

Metodologia do Enfoque Integral (MEI)22, que se apropria do princípio da 

integralidade, entendido pela organização como: 

 

[...] no atendimento de pessoas, grupos e coletividade entendendo o/a 
participante como sujeito histórico, social e político, articulado ao seu 
contexto familiar, ao meio ambiente e a sociedade na qual se insere. Neste 
cenário, se evidencia a importância das ações com estratégia integradora 
de um saber coletivo que traduza no indivíduo sua autonomia, emancipação 
e protagonismo (MEI, 2009, p. 11). 

 

Entendemos que o princípio da integralidade que parte das políticas 

internacionais e nacionais de promoção e proteção de direitos de crianças e 

adolescentes parte da visão holística do indivíduo, considerando todo o contexto 

onde ele está inserido. A MEI (2009) teoriza muito bem o princípio referendado pelo 

método freiriano23, porém questionamos a divergência existente entre o que o 

princípio traz como conceituação da integralidade, o indivíduo visto nas suas 

diversas dimensões. O processo de intervenção proposto pela instituição Aldeias 

Infantil SOS, estabelecido pelo PAISOS (2011) e fortalecido pela MEI (2009, p. 11), 

retrata que a prática das ações deve atender à integralidade: “é preciso exercitar 

efetivamente o trabalho coletivo e estabelecer estratégias de aprendizagem coletivas 

                                                 
21

 Grupo específico de crianças e adolescentes. 
22

 Eixo norteador de um processo político-pedagógico que requer o desenvolvimento de um pensar 
crítico e reflexivo que permite desvelar a realidade e propor ações transformadoras, referendado pela 
visão de mundo, de ser humano, de sociedade, de educação e de participação (PAISOS, 2011). 
23

 Foi criado para a educação de adultos, cujo material de ensino deve ser organizado a partir da 
experiência de cada grupo de analfabetos. O aprendizado, nesse método, não deve basear-se 
somente em letras, palavras e frases, mas sim numa estrutura do dia-a-dia dos educandos, ou seja, a 
alfabetização deve levar o adulto a conhecer os problemas que enfrenta e, dessa forma, ser 
estimulado a participar da vida social e política de onde vive (Dicionário Interativo da Educação 
Brasileira, 2002).   
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que favoreçam o diálogo, a troca, a transdisciplinariedade entre os distintos saberes 

formais e não formais”. 

A instituição propõe, assim, não só uma forma de atendimento ao indivíduo 

baseado no princípio da integralidade, mas também que o planejamento e as 

intervenções sejam percebidos pelo Grupo Meta dentro das duas linhas 

estratégicas. Ou seja, seria um corpo técnico para as duas estratégias que fariam 

intervenções para o Grupo Meta, famílias e comunidade (Proteção Social de Alta e 

de Média Complexidade). Diante disso, questionamos se o seu corpo de 

colaboradores comporta o volume de trabalho diante da complexidade e amplitude 

da vulnerabilidade social nas duas linhas. Os gestores e colaboradores são 

formados dentro da educação popular e internalizam o “novo” método?    

Dentro das estratégias do PAISOS, foi pensado um processo para a sua 

implantação, a seleção de alguns programas no Brasil como experiências para 

Projetos Pilotos, sendo escolhido no Rio Grande do Norte o Programa do município 

de Caicó. Em 2008, as ações do Programa Aldeias Infantis SOS de Caicó foram 

planejadas dentro da proposta do Projeto Piloto de Integração das duas iniciativas 

da instituição, o Acolhimento e o Fortalecimento Familiar e Comunitário.  

No Estado do Rio Grande do Norte, o programa no município de Caicó foi 

implantado em 1979, atendendo crianças e adolescentes de toda a Região do 

Seridó. No município de Natal, capital do Estado, a instituição mantinha as 

chamadas Comunidades Juvenis, destinadas a acolher adolescentes provenientes 

do Programa de Caicó em idade de profissionalização. Com os novos 

direcionamentos da organização, iniciados em 2006, as atividades dessas 

comunidades foram finalizadas progressivamente, encerrando as atividades da 

última comunidade em 2009.  

Com o encerramento das atividades das Comunidades Juvenis em Natal, a 

organização fez uma sondagem informal sobre os serviços de acolhimento no 

município, sendo diagnosticado que eram ofertados no município de Natal/RN: 

serviço de acolhimento público municipal através de 03 Casas de Passagem (com o 

perfil de acolhidos de acordo com a faixa etária); público estadual (FUNDAC), 

através de 02 casas-lares e 01 casa comunitária (fazia acolhimento de crianças e 

adolescentes de outros municípios), que no momento passava por processo de 

intervenção para o fechamento; e outras pequenas unidades de acolhimento 

provenientes de atividades filantrópicas de entidades de cunho religioso. 
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Mesmo atropelando as diretrizes da instituição no que respeita à 

implantação de novos programas24, houve a abertura de casas-lares na capital do 

estado, em janeiro de 2010, quando tiveram início as atividades da primeira casa-lar 

em Natal. Com isso, acontece de forma “atravessada” a sua implantação, sendo 

considerada uma extensão do programa de Caicó, com dependência financeira e 

operacional, sendo contratada para a formação da equipe apenas uma assistente 

social, que seria apoiada pelo gestor e equipe técnica do programa no município de 

Caicó, que fica a 280 Km da capital. 

A proposta inicial de atendimento era pautada na abertura de 4 casas-lares 

até o final do ano de 2010, em bairros com infraestrutura de serviços públicos 

(escola, creche, posto de saúde), comércio e outros, como forma de garantir a 

convivência comunitária das crianças e adolescentes. Devido ao fato de já haver 

uma casa própria onde anteriormente funcionava a Comunidade Juvenil no bairro de 

Candelária, que contemplava os equipamentos sociais necessários, esse bairro foi 

escolhido para implantar as demais casas-lares, o que facilitaria o monitoramento e 

o sistema de cooperação entre as casas-lares. 

O trabalho em Natal nasce dentro da nova perspectiva de estrutura física de 

intervenção da instituição Aldeias Infantis SOS, que substituiu o antigo modelo de 

condomínio onde havia rotulação das crianças e adolescentes acolhidos e a 

negação dos direitos à convivência comunitária, para o modelo de casas inseridas 

em bairros e sem identificação. 

  

Figura 09 – Casas-lares inseridas no bairro de Candelária 

    
Fonte: Arquivos Aldeias Infantis SOS de Natal. 

 

                                                 
24

 Elaboração do Estudo de Viabilidade possibilita a análise do contexto local frente às condições 
para a possível implementação e/ou reordenamento da atuação da organização no território definido. 
Elaboração do Projeto de Desenvolvimento Familiar e Comunitário, que são estratégias e ações com 
foco nas demandas locais apresentadas no estudo de viabilidade; e, por fim, encaminhar para a 
regional o Proposal para abertura de um novo facility (PAISOS, 2001). 
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Inicialmente, a I Vara da Infância e Juventude (VIJ) da Comarca de Natal 

encaminhou para o acolhimento nas casas-lares grupos de irmãos biológicos que 

estavam separados nas três Casas de Passagem, cujo perfil de acolhimento era 

baseado na faixa etária. Além disso, foram encaminhadas crianças e adolescentes 

que já tinham o poder familiar destituído fora do perfil de adoção que necessitavam 

de um atendimento de longo prazo, provavelmente até os 18 anos de idade. 

Em dezembro de 2010, já eram 35 crianças e adolescentes acolhidos nas 

quatro casas-lares no município de Natal, as quais se encaixavam no perfil 

estabelecido pela Vara da Infância e Juventude (VIJ). A maioria dos transferidos das 

Casas de Passagem era composta de adolescentes, totalizando 20 acolhidos. Estes, 

em geral com baixa escolaridade e longo tempo de acolhimento em outras unidades 

de acolhimento, dificultando assim a adaptação à metodologia da instituição Aldeias 

Infantis SOS. Diante disso, o trabalho e o relacionamento da equipe técnica e das 

cuidadoras residentes com essas crianças e adolescentes tem sido um processo de 

descoberta e aprendizado mútuo. 

Com o agravamento da questão social e as mudanças no paradigma da 

política de atendimento de crianças, muda o perfil dos acolhidos e também da 

cuidadora. A provisoriedade e a excepcionalidade da permanência de crianças e 

adolescentes fizeram com que a afetividade das cuidadoras não fosse mais o critério 

central de sua atuação. Com essa nova perspectiva de trabalho, o critério intelectual 

passou a ser exigido para o desenvolvimento do método de trabalho da organização. 

Além disso, é preciso conhecer a legislação nacional e as demais normatizações. 

Essa profissional é orientada em formações continuadas com suporte técnico para 

desempenhar a função através de metodologia padronizada.  

Nesse processo de mudanças de paradigmas e consequentemente de 

relação de trabalho das cuidadoras residentes, percebemos que a instituição Aldeias 

Infantis SOS ainda passa por um período de transição. Algumas profissionais ainda 

mantêm a cultura enraizada de longa permanência de crianças com forte vínculo 

afetivo e sentimento de posse. As cuidadoras residentes que ingressaram na 

organização depois das mudanças têm uma visão mais técnica do trabalho, não se 

envolvendo emocionalmente com a realidade e as necessidades dos acolhidos. 

Em meio a essas novas concepções, a organização, ainda em busca de 

uma identidade, tem dificuldade de fixar a junção dos dois princípios no cuidado com 

crianças e adolescentes com os cuidados parentais rompidos. Nesse sentido, cabe 
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destacar que, nos momentos em que são realizadas as ações de alimentar, 

higienizar, arrumar, direcionar novos conceitos, por exemplo, está havendo uma 

troca espontânea de afeto e vivências. Assim, percebemos o quanto é difícil 

estabelecer essa não criação de vínculos entre as cuidadoras e as crianças e 

adolescentes acolhidos. 

As casas-lares em Natal, apesar de terem sido implantadas posteriormente 

ao redirecionamento da organização, não ficaram isentas dessas contradições, na 

sua implantação foram transferidas do programa de Caicó quatro cuidadoras 

residentes, que traziam na sua bagagem ranços do paradigma original da 

organização. 

Como intervir em um contexto de uma cidade de quase um milhão de 

habitantes que apresenta questões sociais de grandes centros urbanos, com 

políticas públicas frágeis e sistema judicial atuante? Estamos falando de uma 

estrutura organizacional ainda em experiência, com estrutura física das casas 

inseridas em bairros, com grande número de adolescentes com longo tempo de 

permanência em outros serviços de acolhimento, cuidadoras residentes com 

concepções ultrapassadas, equipe técnica formada por apenas uma assistente 

social, e principalmente com o orçamento para a manutenção, planejado com base 

nos gastos das casas-lares de uma cidade do interior (Caicó) com outra estrutura 

física. 

Essa foi a realidade vivenciada no primeiro ano (2010) de implantação das 

casas-lares do município de Natal como extensão do Programa Aldeias Infantis SOS 

de Caicó. Em 2011, foi sinalizada pela gestão nacional da organização a autonomia 

da extensão em Natal, com a formação da equipe técnica25. Porém, não foi 

disponibilizada estrutura e equipamentos para desenvolver o trabalho de forma 

exitosa. Foi no ano de 2012, após firmar convênio com a Prefeitura Municipal de 

Natal através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), 

para a manutenção de 6 casas-lares, que a organização investiu na estruturação 

física e de equipamentos para melhor desenvolvimento das ações. Foi também 

nesse ano que teve início o fortalecimento familiar e comunitário na Comunidade do 

Curtume, no bairro das Quintas, com atendimento direto com crianças de 7 a 12 

anos de idade. 

                                                 
25

 Foram contratados coordenador e assistente de desenvolvimento familiar, além da assistente 

social, já contratada no ano anterior. 
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3.3 O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

A contextualização histórica da situação da infância e da adolescência 

apresentada neste estudo e os novos paradigmas são expressos sob o 

entendimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. O direito à 

convivência familiar e comunitária, fundado no princípio da integração e articulação 

das políticas sociais, econômicas e culturais, faz-se presente no atendimento de 

pessoas e grupos como sujeitos históricos, sociais e políticos, articulado face ao 

contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se inserem. 

Nos anos 2000, com as novas diretrizes que regulamentam a Política de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente no Brasil, iniciou-se a luta para levar as 

Instituições de Atendimento a se comprometer com a nova política. Porém, o que se 

percebe no ano de 2012 é que pouco foram os avanços nesse sentido, uma vez que 

não atingiram as questões de base econômica prioritariamente direcionada às 

famílias. 

Observa-se nas Instituições de Acolhimento que há tentativas de enfrentar 

as reformas de natureza econômica, social, cultural que se impõem como 

necessárias. Busca-se atender às demandas de crianças e adolescentes que são 

acolhidos considerando-se a multiplicidade de dificuldades em virtude do crescente 

índice de violência e do elevado uso de drogas, informações essas que por vezes 

não são registradas. 

O estado do Rio Grande do Norte, localizado na região nordeste do Brasil, 

não se distancia do contexto dos demais estados brasileiros, com predominância de 

Políticas Sociais caracterizadas por um discurso ideológico paternalista fomentado 

pela benevolência e pelo favor.  

Constata-se, ainda, a persistência de um modelo assistencialista que 

historicamente marcou o atendimento às famílias cuja renda per capita não 

alcançava meio salário-mínimo, sujeitas às políticas clientelistas que se confrontam 

com as mudanças de paradigmas provindas com o ECA, diante de práticas que 

emergem com as novas regulamentações, como observamos anteriormente nessa 

pesquisa.  

Em 2006, surgiu a necessidade de se criar subsídios para nortear a Política 

de Atendimento à Criança e ao Adolescente, a partir do direcionamento do PNCFC, 

cujo objetivo foi apresentar recomendações para a implantação de Políticas de 
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Apoio à Família, ao aprimoramento de medidas de proteção e à adoção. Nesses 

termos, o elemento norteador para a elaboração dos planos estaduais e municipais 

deveria expressar a realidade de cada localidade e, sobretudo, estar articulado com 

os Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares, que dão suporte à implementação 

das Políticas de Atendimento às crianças e aos adolescentes. 

No estado do Rio Grande do Norte, esse processo ocorreu por meio da 

iniciativa do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude 

(CAOPIJ) e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONSEC) em 2010, com a participação de atores do Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD). A grande dificuldade encontrada para subsidiar o plano foi a 

escassez de diagnósticos no estado, de dados estatísticos relacionados ao tema de 

acolhimento de crianças e adolescentes. Considerando tais problemas, registramos 

que em abril de 2012 o Plano Estadual do Rio Grande do Norte passou para a fase 

de revisão do seu texto final.  

Observa-se, ainda, a precariedade de estudos e pesquisas que 

dimensionem a realidade das condições de vida das crianças e adolescentes nas 

instituições e melhorias nas ações que lhe são propostas. Faltam, ainda, subsídios 

que apontem as principais vulnerabilidades no cumprimento de direitos de crianças, 

adolescentes e suas famílias no estado do Rio Grande do Norte.  

Em relação ao Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, 

destacamos que, de acordo com os dados do mapeamento realizado pelo Ministério 

Público do RN, em 2010, dos 167 municípios do estado, apenas 04 (Natal, Mossoró, 

Guamaré e São Gonçalo do Amarante) oferecem o Serviço de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade através de unidades de Acolhimento Institucional no 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Apesar de não termos acesso às demandas dos municípios do estado do 

Rio Grande do Norte, em relação às crianças e adolescentes que necessitam do 

Serviço de Acolhimento, percebe-se, através dos dados acima, que existe uma 

dificuldade dos municípios de assumir a operacionalização da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, aqui entendida como a  

 

proteção de serviços que garantam a proteção integral às famílias, 
acolhendo seus membros, que se encontram sem referência familiar ou 
comunitária ou que necessitem ser afastados temporariamente de seu 
núcleo familiar ou comunitário (PNAS, 2004, p. 38).  
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A gestão descentralizada no âmbito municipal ainda encontra-se fragilizada, 

sobretudo na provisão dessa Política Pública considerada como onerosa pelos 

gestores públicos. 

No mapeamento das unidades de acolhimento então divulgado pelo 

Ministério Público do RN (2010), constata-se que a Fundação Estadual da Criança e 

do Adolescente – FUNDAC/RN, órgão que, desde os anos 1990, executava a 

política da criança e do adolescente em âmbito estadual e que a partir da 

descentralização político-administrativa passou a ter competência apenas na 

execução das medidas socioeducativas de privação de liberdade, ainda no ano de 

2012, desenvolve a atribuição de executar os Serviços de Acolhimento Institucional 

no estado, com uma unidade no município de Extremoz – com apenas um 

adolescente acolhido; e em Natal, com duas unidades de acolhimento, a Casa da 

Criança e do Adolescente Deficiente – com 04 acolhidos e a Casa Lar Menino 

Jesus, que atende a 19 crianças e adolescentes de vários municípios do estado. 

Ao analisarmos esses dados, observamos que a não competência 

institucional por parte dos municípios denota a lentidão dos processos para o 

cumprimento das novas diretrizes que regulamentam a Política de Atendimento à 

criança e ao adolescente, além de ferir o princípio da preservação dos vínculos 

familiares e comunitários de crianças (Artigo 92, Incisos I e IV, do ECA) que são 

acolhidos em municípios distantes do território de seu convívio e de sua família. 

Traz, com isso, o risco de fragilizar os vínculos afetivos existentes com sua família 

biológica ou extensa, podendo chegar ao total rompimento desse vínculo.  

Outro aspecto que pode ser analisado é a existência de uma unidade de 

acolhimento que vem sendo mantida pela FUNDAC destinada a crianças com 

deficiência, indo de encontro aos princípios do PNCFC. Esse Plano destaca, nas 

suas diretrizes, que as unidades de acolhimento devem respeitar as particularidades 

das condições físicas, sensoriais e mentais, observando o princípio da não 

discriminação. As crianças e adolescentes com deficiências físicas e/ou mentais 

leves devem ser acolhidas em unidades de Acolhimento Institucional ou Familiar. Já 

aquelas com grau mais elevado de deficiência que, de acordo com avaliação as 

impeça de conviver com outras pessoas, devem ser encaminhadas para lares 

terapêuticos mantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Conforme dados do mapeamento (Ministério Público, 2010), as entidades 

não governamentais nos municípios do Rio Grande do Norte são em maior número 
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do que as entidades governamentais. Esse fato também se confirma como uma 

tendência nacional de as ONGs assumirem o Serviço de Acolhimento Institucional 

como indicado na pesquisa do IPEA (2004).  

No estado do Rio Grande do Norte, 05 municípios têm unidades que 

prestam Serviço de Acolhimento Institucional em ONGs: o Programa Aldeias Infantis 

SOS de Caicó, no município de Caicó, com abrangência regional (Região Seridó), 

tendo a capacidade para 72 crianças e adolescentes, estando atualmente com 64; o 

Programa Aldeias Infantis SOS de Natal, de abrangência municipal com capacidade 

para 36 crianças e adolescentes; a instituição Lírio do Vale, no município de 

Macaíba, com abrangência municipal e capacidade para atender 20 crianças e 

adolescentes; o Lar Bom Jesus, com sede no município de Nísia Floresta, com 

abrangência municipal e capacidade para o atendimento de 20 crianças e 

adolescentes. 

Conjuntamente, essas organizações têm capacidade para 140 crianças e 

adolescentes que nelas podem permanecer na expectativa de serem reinseridas em 

suas famílias biológicas, ou passarem pelo processo de adoção. Quando não 

ocorrem esses encaminhamentos, ao alcançarem 18 anos, esses jovens sonham 

conseguir um trabalho que lhes permita o mínimo de recursos para sua subsistência.  

Em audiência pública realizada no dia 20 de abril de 2012, no Fórum Miguel 

Seabra Fagundes, o Juiz da I Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal 

pronunciou-se sobre a deficiência de Unidades de Acolhimento no estado, 

observando que: “todos os dias recebemos solicitações de vagas para o acolhimento 

de crianças e adolescentes de outras comarcas”. Tendo o maior número de 

entidades governamentais e não governamentais do estado, o município de Natal 

permite uma maior procura dos demais municípios na demanda de vagas. 

Tomando-se como referência o município de Natal, onde existem 10 

unidades de Acolhimento Institucional, sendo elas: 04 Casas de Passagem mantidas 

pelo município com perfil de atendimento por faixa etária (0 a 18 anos) e uma 

unidade que acolhe adolescentes em situação de dependência química, somando-

se as duas unidades da FUNDAC, já citadas, além de 04 casas-lares do Programa 

Aldeias Infantis SOS Natal, com proposta de ampliar para 06 casas, por meio de 

parceria com a Prefeitura Municipal de Natal, a capital do RN dispõe de 142 vagas 

para acolhimento de crianças e adolescentes em organizações não governamentais 

e governamentais.  
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Segundo dados registrados no mês de abril de 2012, pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), e divulgados pela I Vara da Infância e da Juventude da 

Comarca de Natal, todas as unidades do município estão trabalhando com sua 

capacidade máxima de acolhidos. No entanto, a Casa de Passagem I, em Natal, 

destinada às crianças de 0 a 6 anos, ultrapassa a sua capacidade de atendimento – 

16 crianças – tendo na data de divulgação dos dados do CNJ 30 crianças acolhidas, 

superando aproximadamente 100% de sua capacidade. Os dados revelam que 

apesar de Natal ser o município que mais agrega unidades de acolhimento em seu 

território, estas não são suficientes para a demanda posta, o que desvela a 

gravidade provocada pela superlotação da instituição acolhedora. 

A Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

(SETHAS), em estudo preliminar realizado em 2010, com objetivo de identificar a 

violação de direitos no estado do Rio Grande do Norte, identificou que apenas 04 

regiões do estado contam com Instituições de Acolhimento, sendo elas: região do 

Seridó, região Oeste, região da Grande Natal e região do Vale do Assú. O panorama 

do estado revela que as unidades de acolhimento existentes são incapazes de 

atender às demandas de crianças e adolescentes que necessitam de medida 

protetiva. 

Com o objetivo de superar a deficiência das unidades de Acolhimento 

Institucional de crianças e adolescentes no estado, a SETHAS, em parceria com 

outros atores do Sistema de garantia de Direitos (SGD), elaborou o Projeto de 

Regionalização dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2011, 

p. 3), tendo em vista  

 

regionalizar os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 
18 anos, em municípios polo do estado, através de consórcios e/ou 
convênios municipais, através da oferta de um local adequado ao 
acolhimento, em parceria com órgãos municipais encarregados pelas 
políticas públicas e a formação dos profissionais que irão atuar no serviço. 

 

A viabilidade desse projeto se daria por meio do aprimoramento dos 

Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com a implantação de 

serviços regionalizados prestados de forma consorciada. Tal estratégia, orientada 

pelo SUAS, busca solucionar o acesso a direitos para a população de municípios de 

pequeno porte que não apresentem demandas para ofertar o Serviço de Proteção 

Social Especial. 
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O projeto atende um cronograma de execução de 2012 a 2015, propondo a 

instalação de unidades em 10 regiões do estado, a iniciar pela região da Grande 

Natal, com a implantação de uma unidade no município de Parnamirim/RN, 

finalizando com a implantação na região do Vale do Assú e Mato Grande.  

De acordo com a apreciação dos órgãos de controle social, das áreas da 

criança e do adolescente e da Assistência Social – Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONSEC) e do Conselho Estadual de Assistência 

Social (CEAS), o projeto apresentado cumpre com as normativas legais da Política 

de Atendimento de Crianças e Adolescentes que necessitam de medidas protetivas.   

Questionamos se o que vem sendo realizado pelos órgãos responsáveis por 

essa política até então garantirá a implantação do cronograma que já se apresenta 

definido, no sentido de minimizar a problemática então exposta. São crianças e 

adolescentes com direitos violados que necessitam de Acolhimento Institucional, não 

tendo condições de permanecer com vínculos familiares, em virtude dos muitos 

determinantes socioeconômicos, já mencionados anteriormente, aliados à 

morosidade dos órgãos governamentais na superação dessa problemática que 

atinge as crianças e os adolescentes por todo o Brasil. O que temos observado 

nesse cenário são medidas paliativas, próprias de uma cultura de atraso na área das 

políticas voltadas para a criança e o adolescente. 

Diante disso, fica evidenciada a dificuldade enfrentada na implantação e 

execução dessa Política de Atendimento às crianças e aos adolescentes em 

conformidade com os princípios do ECA. Um dos desafios dessa implantação é 

justamente a articulação em rede das Políticas Públicas.  

A partir da dimensão de totalidade que envolve a problemática da criança e 

do adolescente acolhidos, que se constitui uma das expressões da questão social, 

faz-se necessário que os serviços públicos primem pela eficiência, eficácia e 

efetividade no sentido de fortalecer a família e a garantia dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, para que após a sua reinserção ao meio familiar não ocorra a 

revitimização, ou seja, o retorno às Instituições de Acolhimento.   

A falta de prioridade na implementação das Políticas Sociais e a 

desarticulação da rede socioassistencial no estado levam à escassez de condições 

das famílias em prover com os cuidados dos seus filhos, fazendo com que crianças 

permaneçam por longo período de suas vidas em abrigos, prejudicando o seu 

desenvolvimento integral. Ao entrarem na fase da adolescência, têm vínculos 
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afetivos fragilizados ou totalmente rompidos e, quando destituídos do poder familiar, 

ficam fora do perfil de adoção. 

O Sistema de Garantia de Direitos (SGD) envolve diferentes instituições, 

dentre as quais encontram-se as entidades de defesa dos direitos, como o Conselho 

Tutelar. Segundo Miriam Veras Baptista (2012, p. 187), existem aquelas instituições 

responsáveis pelas políticas e pelos “[...] serviços e programas de atendimento 

direto (organizações governamentais e não governamentais) nas áreas: educação, 

saúde, trabalho, lazer, esporte, cultura, assistência social”, que respondem pela 

elaboração de políticas e o controle das ações do poder público entre as 

competências referentes à disseminação de direitos. 

Considera-se como um avanço para o SGD o incremento na formação de 

conselheiros. A qualificação dos conselheiros de direitos e tutelares torna-se 

imprescindível para o exercício do controle social, para o desenvolvimento e 

melhoria das Políticas de Atendimento direcionadas às crianças e aos adolescentes. 

A historicidade das Instituições de Acolhimento, os tradicionais abrigos, as 

reformas implementadas ao longo do século XX e nos últimos doze anos deste 

milênio no Brasil, a gestão da Política de Atendimento à criança e ao adolescente no 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD), particularmente no estado do Rio Grande do 

Norte, indicam – sem, no entanto, desconsiderar o que representaram as lutas e os 

movimentos na construção do ECA – que  poucos foram os avanços em relação à 

gestão da Política de Atendimento destinada às crianças e aos adolescentes 

abandonados, vítimas de negligência das próprias famílias e do Estado, violentados 

em seus direitos fundamentais. 

Pouco se alcançou em termos do incremento de Políticas Econômicas, 

Sociais e Culturais voltadas às famílias das crianças e dos adolescentes vitimizados, 

no sentido de favorecer uma formação integral, ou seja, de priorizar a formação 

social e profissional dos que estão acolhidos, para que estes possam vislumbrar 

perspectivas de vida digna na persecução da cidadania plena, que emerge como um 

sonho a ser perseguido do aqui e agora das Instituições de Acolhimento. 
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4 DESLIGAMENTO E AS PERSPECTIVAS DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 

NO PROGRAMA ALDEIAS INFANTIS SOS DE NATAL/RN 

 

Nesta última seção de nossa pesquisa, iremos aprofundar questões já 

reveladas anteriormente e novas contradições pertinentes ao nosso objeto de estudo 

que surgiram com os resultados dos relatos dos adolescentes no grupo focal, junto 

às observações na prática vivenciada como técnica da organização, registros 

fotográficos e pesquisa documental, que facilitaram a caracterização do grupo de 

adolescentes investigados. O contexto econômico e sócio-histórico constitui-se um 

dos determinantes da problemática de crianças e adolescentes que tem seus 

vínculos parentais rompidos. 

Sabemos que o desligamento institucional de crianças e adolescentes é 

complexo, uma vez que seu debate é permeado por influências histórico-culturais, 

econômicas e sociais no contexto das Políticas Sociais, da metodologia de 

intervenção da organização Aldeias Infantis SOS e da família, questões essas que 

não serão esgotadas neste estudo. 

O desligamento de crianças e adolescentes de instituições de acolhimento é 

problematizado por Cruz (2006, p. 86) como um dilema. Segundo a autora, 

 

O momento do desligamento encerra, necessariamente, um ambiente de 
incertezas que implica em uma tentativa de antecipar o futuro: fizemos tudo 
que deveria ter sido feito; como será o retorno à família? Como será o 
acolhimento em uma nova família, às vezes com outra língua e em outro 
país? O desligamento promove, na maioria das vezes, uma turbulência no 
clima da casa. Os adultos devem se desapegar da criança, devolvendo-a ou 
entregando-a a alguém que nem sempre é depositário de confiança do 
grupo.  

 

A complexidade do tema desligamento e a escassez de estudos nessa área 

nos fazem buscar informações de áreas que influenciam na análise da pesquisa, 

com suas diretrizes e estratégias utilizadas pela instituição Aldeias Infantis SOS para 

a intervenção junto aos adolescentes e jovens em processo de alcançar uma vida 

autônoma ou autossuficiente26. Tais conceitos, segundo documentos da 

organização, são baseados nas Diretrizes sobre modalidades alternativas de 

cuidado das crianças das Nações Unidas. 

                                                 
26

 Termo utilizado em documento da organização intitulado 8 Impulsos. 
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4.1 O DESLIGAMENTO: PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS ADOLESCENTES 

  

A instituição Aldeias Infantis SOS considera adolescentes e jovens pessoas 

que estão na faixa etária de 14 a 23 anos, de acordo com as diretrizes dos 8 

Impulsos, “pessoas com direitos que vivem processos de desenvolvimento de suas 

capacidades que lhes permitem ser protagonistas de suas vidas e de suas 

comunidades, de forma que alcancem uma vida autônoma ou autossuficiente”. 

Nesse sentido, cabe esclarecer que compreendem o conceito de autonomia pessoal 

como uma autonomia econômica, de autocontrole da sua vida e participação na 

comunidade. 

As estratégias utilizadas pela organização para se alcançar tais objetivos 

estão alicerçadas nos seguintes princípios:  

 

[...] desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes dos 
adolescentes e dos jovens com base em um desenvolvimento afetivo e 
integração familiar e comunitária, com participação ativa no meio social 
orientada ao exercício pleno de sua cidadania, com ênfase em uma 
orientação e formação vocacional adequada que lhe permita que alcance 
uma inserção de sucesso no trabalho (ALDEIAS INFANTIS, 8 Impulsos, p. 
1). 

 

A organização utiliza-se também do conceito de empreendedorismo para 

transversalizar todos os processos, com isso, “cada jovem é protagonista de seu 

próprio desenvolvimento pessoal e profissional e, por sua vez, deve contar com 

referências afetivas que os acompanharão na orientação para a busca de uma vida 

autossuficiente” (8 Impulsos, p. 2). 

Diante das primeiras conceituações, o que emerge nas diretrizes e 

discussões da organização é o que a autora Sawaia (2012) nomeia como 

supremacia do culto ao indivíduo, que emerge como estratégia do ideário neoliberal 

com a valorização do privado e da subjetividade. Essa estratégia serviu para 

desmobilizar as lutas de classe, embasadas numa organização coletiva.  

A dinâmica do individualismo imposto por esse modelo prioriza a ordem 

emocional, o afeto passa a ter fundamental importância no cotidiano das pessoas, 

forma de isentar o Estado dos deveres de prover com os cuidados dos cidadãos, e 

coloca a família como local de proteção social e psicológica, por vezes, sem 

considerar a desestrutura social e econômica, longe de prover as necessidades 

básicas dos seus membros.  
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Indagamos se diante das reflexões emergidas no discurso neoliberal, 

relacionando-as com o sujeito do nosso estudo, as crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar, com histórico de vários rompimentos afetivos, terão 

condições de conquistar a autonomia proposta no contexto de carências 

substantivas necessárias ao desenvolvimento do ser social. 

As estratégias para o desenvolvimento de crianças e adolescentes no 

serviço de Acolhimento Institucional e da organização Aldeias Infantis, pautadas na 

participação efetiva dos adolescentes em todos os espaços e processos 

relacionados ao seu desenvolvimento, sobretudo na participação da elaboração do 

seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), no estabelecimento de metas, 

recursos e suportes necessários para o desenvolvimento integral dos adolescentes. 

Para o pleno desenvolvimento das ações elencadas no PDI, conta-se com 

oportunidades de acesso a serviços em espaços comunitários através de programas 

públicos ou em outras organizações. 

O acolhimento e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes na 

instituição se dá no Núcleo de Acolhimento SOS, que tem a mãe social como 

principal apoiadora dos adolescentes na construção do seu projeto de vida. 

Promove-se, ainda, o envolvimento da família biológica e/ou de outras referências 

afetivas. Para melhor direcionar o processo, a organização garante a essa 

colaboradora, e demais envolvidos nesse processo, gestão de desempenho, 

capacitação e atualização permanente. 

Com isso, observamos que a organização atribui à mulher, na função de 

mãe social, a autoridade no cuidado com as crianças e adolescentes acolhidos, 

valorizando assim o lado maternal. Complementada pela autoridade do controle dos 

recursos da casa-lar no papel de dona-de-casa (SARTI, 2010). Dentro desse 

parâmetro, observamos que mesmo com a ausência da figura masculina na casa-

lar, a mãe social assume a figura da mulher no modelo da estrutura familiar como 

provedora dos cuidados e educação dos filhos. 

Na organização Aldeias Infantis SOS, de acordo com a situação particular de 

cada adolescente, são ofertadas diferentes modalidades de moradia para que 

possam desenvolver as suas capacidades para alcançar autonomia e independência 

da melhor forma possível.  

Os adolescentes podem desenvolver suas capacidades na sua família de 

origem, quando existem condições legais, afetivas, psicossociais, materiais e de 
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acesso aos serviços básicos. Esse adolescente é reinserido na família de origem, 

mas a instituição continua fazendo o acompanhamento familiar, mantendo, quando 

necessário, apoio financeiro, sendo realizados monitoramento e avaliação a cada 

quatro meses. 

Quando não for possível a reinserção, a organização oferece a possibilidade 

de o adolescente desenvolver suas capacidades no Núcleo de Acolhimento SOS, 

sendo construído um cenário através do PDI para o melhor desenvolvimento na 

busca de sua autonomia. Nesse contexto, também são realizados monitoramentos e 

avaliações a cada quatro meses. 

A outra possibilidade de modalidade é a Moradia Assistida, para o 

adolescente com mais de 17 anos, direcionada para adolescentes inseridos no 

mercado de trabalho ou em processo de profissionalização. Estes residem em 

moradia (própria ou alugada pela organização) junto com outros adolescentes do 

programa ou em alguns casos sozinhos, recebendo apoio financeiro da organização, 

seja no custo total ou parcial da moradia. Esse recurso é administrado pelo próprio 

adolescente. Esse processo é monitorado e avaliado pelo facilitador de 

desenvolvimento de adolescentes e jovens27 e pela mãe social. 

No manual organizacional 8 Impulsos, que contém as diretrizes da 

organização para a intervenção junto a adolescentes e jovens em processo de 

alcançar uma vida autônoma ou autossuficiente, é garantida ao adolescente uma 

formação técnica/profissional de acordo com seu potencial, suas capacidade e 

expectativas para sua inserção no mercado de trabalho. A partir dos 16 anos, é 

incluído no seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) o plano de orientação 

vocacional, que embasará a busca pelo acesso a espaços de qualidade para sua 

formação técnica/profissional. A inserção se dará na inclusão dos recursos no 

orçamento do programa, e quando não for possível a busca na rede de bolsas de 

estudos ou programas profissionalizantes inclusivos. 

A estratégia de ofertar formação profissional tem se tornado difícil, pois a 

organização tem vivenciado, na segunda década do século XXI, uma redução de 

recursos internacionais devido à crise econômica vivenciada na Europa, e a 

                                                 
27

 Colaborador que acompanha e apoia os jovens nas diferentes etapas e alternativas ou modalidades 

de moradia para o desenvolvimento do seu projeto de vida. Nos programas do Brasil a contratação 
desse profissional para compor as equipes técnicas tem sido mínima. 
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captação de recursos públicos ou privados em nível nacional é ínfima para cobrir os 

gastos com os programas.  

No nível da política pública de formação profissional, temos o 

redimensionamento da política de educação profissional, o Plano Nacional de 

Formação Profissional (PLANFOR), caracterizado como uma política pública de 

emprego e renda, fazendo parte, portanto, do Sistema Público de Trabalho e Renda 

(SPTR). Isso implica na separação entre o ensino médio e o ensino técnico 

profissional e excludentes determinações. 

Observamos que nessa direção configura-se uma precária formação 

profissional concentrada em cursos de curta ou média duração. Conforme Baptista 

(2009, p. 133): 

 
Tendo sido destacado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o 
conteúdo da educação profissional, percebemos que se coloca para a 
educação do trabalhador não apenas a perversidade de uma reforma que 
pensa apenas na capacitação superficial para demandas emergenciais – ou 
seja, oferecimento de cursos curtos, deslocados de uma formação mais 
crítica, com vistas a uma suposta especialização –, mas, por outro lado, 
sugere, como pano de fundo, a proliferação de pequenos “cursinhos”, 
conformando assim uma nova estratégica fatia de mercado.  

 

Outro ponto a destacarmos é a falta de qualidade da educação formal para 

adolescentes oriundos de setores populares, sendo necessária certa flexibilidade 

nos requisitos de escolaridade para esse segmento da sociedade. Na caracterização 

dos adolescentes investigados, destacaremos sua escolaridade e suas dificuldades 

em se inserir na formação profissionalizante.  

Percebemos, então, que os impedimentos provocados por uma política de 

formação profissional fragilizada se contrapõem às diretrizes da instituição, 

principalmente no que se refere à inserção dos jovens a partir de 21 anos no 

mercado de trabalho de maneira formal e prolongada. A Aldeias Infantis SOS coloca 

na rede local a possibilidade dessa inserção de acordo com seus interesses e 

potencialidades. Que rede é essa? Existem programas permanentes de inserção no 

mercado de trabalho? 

Losacco (2012) analisa que o prolongamento da juventude ocorre em 

decorrência das exigências postas pelo mundo do trabalho, que requer, cada vez 

mais, qualificação, através de escolaridade especializada, ampla cultura, aquisição 

de novas tecnologias, fluência em idiomas e outros. Podemos dizer que aos 

adolescentes das classes mais favorecidas cabe a viabilidade de uma formação 
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profissional prolongada. A autora revela que para os demais jovens resta a 

exploração do mundo do trabalho. 

Observamos que há uma discrepância na qualidade da formação dos 

adolescentes.  

 

Em contrapartida, dos jovens de classes menos favorecidas e dos 
segmentos mais pobres da sociedade, exige-se a entrada precoce no 
mundo do trabalho. Sem a possibilidade da preparação necessária 
(escolaridade formal, cultural e técnica) para o desempenho de um papel 
profissional especializado, vemos cada vez mais dificultada a conquista de 
emprego e ampliada a exploração de sua mão-de-obra, exploração esta 
concretizada pelos baixos salários e o acúmulo das jornadas de trabalho 
para garantia de sua manutenção (LOSACCO, 2012, p. 72). 

 

Ao nos debruçarmos na análise do documento 8 Impulsos da instituição 

Aldeias Infantis SOS, observamos que, para preparar o processo de independência 

do adolescente, conta-se, quando possível, com o suporte emocional da família de 

origem, tendo acompanhamento por longo tempo de acordo com o PDI, orientam-se 

as decisões através do processo participativo onde prevaleça o interesse do 

adolescente, e por fim, apoia-se o mesmo nas diferentes modalidades de moradia.  

Diante do que vem se apreendendo em relação à atuação da Aldeias Infantis 

SOS de não poder fornecer formação profissional aos adolescentes, por esta não se 

constituir uma das suas finalidades, é praticamente inviável afirmar que é possível 

preparar o adolescente para a sua independência e/ou emancipação. 

Esse fato nos leva aos seguintes questionamentos: onde se encontram os 

egressos da instituição Aldeias Infantis SOS? O que fazem? Enfim, qual vem sendo 

o seu destino?  

Para aprofundar a análise das perspectivas dos adolescentes e a 

metodologia organizacional, das regulamentações internacionais e nacionais e da 

política social, temos de contextualizar quem é esse adolescente. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

Entre os adolescentes do Programa Aldeias Infantis SOS de Natal, sujeitos 

deste estudo, 8 adolescentes fizeram parte do grupo focal. No período da pesquisa 

(março e abril de 2012), tinham acolhidos no programa 22 adolescentes, com idade 

de 12 a 18 anos, a pesquisa abrangeu 35,3% dos adolescentes acolhidos. A escolha 
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do universo empírico para este estudo tomou como base aqueles adolescentes, 

tendo como referência a faixa etária de 15 a 18 anos. Por coincidência, tivemos 

paridade em relação ao sexo. 

 

Gráfico 1 – Adolescentes segundo o sexo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 2012. 

 

A caracterização dos adolescentes está relacionada a aspectos identitários 

(sexo, faixa etária, escolaridade) e aspectos que ajudam a dimensionar a 

problemática do acolhimento, evidenciada através do tempo de acolhimento, 

transferências de unidades, vínculos familiares, motivo de acolhimento e situação 

judicial e perspectivas quanto ao desligamento institucional. 

De acordo com os marcos regulatórios (legais e normativos) referentes às 

crianças e aos adolescentes, a retirada desses indivíduos das responsabilidades de 

sua família de origem é medida excepcional e provisória, sendo responsabilidade do 

Estado garantir meios que subsidiem e garantam às famílias em prover com os 

cuidados da sua prole. 

Tais diretrizes tentam romper com preceitos históricos de que famílias 

pobres são incapazes de prover com tal responsabilidade. Porém, contrariando os 

preceitos legais, observamos que a reprodução histórica persiste na sociedade 

moderna, acentuada pelo modelo econômico neoliberal e suas consequências 

devastadoras no aumento da agravamento da questão social. 
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Famílias que sobrevivem frente à negação de direitos econômicos, culturais 

e sociais são responsabilizadas pelas violações e negligências dos cuidados para 

com os filhos. O acolhimento dessas crianças e adolescentes “vítimas” subtrai a 

problemática familiar, que é tratada de maneira individualizada em relação a cada 

membro da família.  

O recolhimento de crianças e adolescentes em instituições ou a colocação 

em família substituta ainda se apresenta como alternativa viável para melhor 

desenvolvimento e fuga da situação de pobreza vivenciada pela família. Ainda 

constatamos que essa família é vítima de um processo de punição por parte da 

sociedade e do Estado. 

O Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da 

Rede SAC (IPEA/CONANDA, 2004) diagnosticou no estado do Rio Grande do Norte 

um universo de 10 abrigos com 115 crianças e adolescentes acolhidos, o que 

corresponde a um percentual de 0,6% do universo de crianças e adolescentes 

acolhidos no Brasil. Em relação à faixa etária, a pesquisa citada revela que “metade 

das crianças e dos adolescentes nos abrigos pesquisados têm entre 7 e 15 anos de 

idade, o que coincide com a faixa recomendada para a frequência no ensino 

fundamental”. 

Neves (2007), quando analisa a realidade dos abrigos para crianças e 

adolescentes de João Pessoa/PB, constatando que existe uma maior concentração 

na faixa etária de 6 a 10 anos (35,9%), seguida da faixa entre 11 e 15 anos (29%), 

que, quando somadas, correspondem a 65,3% dos abrigados. 

De acordo com análise realizada em março de 2012, no Programa Aldeias 

Infantis de Natal, constatamos que, do universo de 36 crianças e adolescentes 

acolhidos, 22 são adolescentes, isso significa 61,11% dos acolhidos. Percebemos 

que esse número elevado de adolescentes está relacionado ao perfil dos acolhidos 

na implantação do programa, em janeiro de 2010, que eram crianças e adolescentes 

com longo tempo de permanência nas Casas de Passagem e grupos de irmãos. 

Porém, o que as duas pesquisas citadas apresentam de mais relevante é o quanto 

ainda é expressivo o número de adolescentes nos abrigos brasileiros. 

Tal fato nos permite perceber as dificuldades encontradas pelas famílias de 

baixa renda no acesso às políticas públicas que ofereçam proteção e cuidados para 

crianças acima de 7 anos. Emergem no estudo investigativo de Fávero (2007), nas 

comarcas de São Paulo/SP, os poucos registros encontrados a respeito de 
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encaminhamentos dos sujeitos em programas de auxílio. E quando inseridos na 

rede de atendimento, ficam a mercê de políticas sociais ausentes, as quais, quando 

existem, são precárias e fragmentadas.  

Aqueles pais biológicos que demonstram o desejo de reaver a guarda dos 

filhos vivenciam a desarticulação das ações governamentais e não governamentais, 

ampliando assim o tempo de acolhimento de crianças e adolescentes em 

instituições, e principalmente contrariando os dispositivos legais da doutrina de 

proteção integral evidenciada pela prioridade dessa política nas ações do Estado. 

 

  Gráfico 2 – Adolescentes segundo faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

 

Dos dados analisados sobre a escolaridade do grupo de adolescentes 

estudado, observamos que todos estão matriculados regularmente na escola28. 

No Gráfico 3 ressalta-se que 50% dos adolescentes ainda frequentam o 

ensino fundamental, demonstrando a defasagem escolar, relacionada à falta de 

condições objetivas (sociais, econômicas, culturais e outras) das famílias no 

encaminhamento desse público para a escola. Fato que suscita, por vezes, queixas 

                                                 
28

 Dos matriculados, destacamos o caso da adolescente Jurema, que está matriculada, porém, com 

aval da equipe técnica da instituição, não está frequentando a escola, devido ao seu retorno recente 
de tratamento de desintoxicação. No primeiro dia de aula, a adolescente viu alguns adolescentes 
consumindo drogas na escola, deixando-a insegura para frequentar aquele ambiente. Ela apresenta 
dificuldade de socialização em alguns espaços, demonstrando insegurança. 
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dos adolescentes, como Jonas, 18 anos, que cursa o 1º ano do ensino médio, que 

não ia para a escola porque tinha de ficar em casa cuidando dos irmãos menores, 

quando sua mãe se ausentava da casa. 

Outro fator que podemos relacionar é a qualidade do ensino, pois, apesar de 

termos a universalização do acesso à educação no Brasil, a qualidade do ensino e a 

estrutura das escolas, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, agrava a 

desqualificação educacional dos adolescentes. Esse fator, como vimos 

anteriormente, atinge a formação técnico/profissional, e consequentemente a 

inserção qualificada no mercado de trabalho. 

 
Gráfico 3 – Adolescentes segundo escolaridade 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

  

 O estudo proposto inclui dados que revelam os locais de procedência dos 

adolescentes que participaram da pesquisa. Ou seja, os adolescentes acolhidos no 

Programa Aldeias Infantis SOS de Natal há menos de dois anos e dois meses, já 

que o programa iniciou suas atividades nesse município em janeiro de 2010. No 

entanto, o adolescente Saul, 16 anos, acolhido em instituições desde dois anos de 

idade, permanece no programa há três anos, por ter sido acolhido quando era 

oferecido pelo programa a modalidade de Casa de Jovens para adolescentes do 

Programa do município de Caicó, os quais eram transferidos para a capital do 

estado, onde tinham mais facilidade de acesso a cursos profissionalizantes.  
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O início das atividades do programa na modalidade de casa-lar, no município 

de Natal, fez com que muitas das crianças e adolescentes que estavam acolhidos há 

longo tempo nas Casas de Passagem fossem transferidos para o Programa da 

Aldeias Infantis SOS de Natal, que tinha outra metodologia de intervenção, que se 

diferenciava da anterior pelo atendimento individualizado em pequenos grupos, sob 

o cuidado de uma cuidadora residente (mãe social), referência de autoridade e 

cuidado, no regime de cooperação e vivência comunitária de espaços e serviços 

públicos.  

Essa mudança de metodologia não foi de fácil adaptação para os 

adolescentes, nem para as cuidadoras residentes e equipe técnica. No próximo item 

veremos, através de suas lembranças do momento das transferências, os seus 

medos e perspectivas relacionados ao novo espaço e aos novos convívios. 

 
Gráfico 4 – Adolescentes segundo local de procedência 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

  

Em sua análise dos dados do Levantamento, Silva (2004) revela que a 

carência de recursos materiais da família ainda equivale a 24,1% dos motivos de 

acolhimentos no Brasil. O dado contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), que dispõe em seu artigo 23 que “a falta ou a carência de recursos materiais 

não constitui motivo de suspensão do pátrio poder”. Nesse sentido, admite-se que 

as sequelas estruturais impostas pelo ajuste neoliberal, que minimiza as ações do 



105 

 

Estado, fragilizam vínculos trabalhistas e as condições de trabalho, recaem sobre a 

população mais vulnerável da sociedade, agravando assim a questão social.  

Os motivos de acolhimento dos adolescentes pesquisados revelam que na 

realidade do programa esse dado não aparece de forma tão acentuada, porém, 

consideramos que os motivos de abandono têm ligação com a pobreza, a inserção 

precarizada dos pais no mercado de trabalho formal, o crescente desemprego, a 

diminuição dos postos de trabalho, aliada à mão de obra desqualificada.  

Um dado que nos chamou atenção na investigação foi o percentual de 25% 

dos adolescentes que têm como motivo do acolhimento o retorno de família 

substituta. Esse motivo nos revela uma problemática que sugere aprofundamento e 

investigação. Esse é o caso da história de vida Ágata e Daniel, dois adolescentes 

que igualmente retornaram ao acolhimento na fase da adolescência, após serem 

inseridos junto com seus irmãos biológicos em famílias substitutas. 

Coincidentemente, nos dois casos as famílias optaram por permanecer com os 

irmãos biológicos que tinham idades menores, o que foi aceito pela Vara da Infância 

e Juventude, constatando-se a separação dos irmãos biológicos, o que contraria 

princípios estabelecidos por lei para a adoção.  

Ressaltamos que a colocação de crianças e adolescentes em famílias 

substitutas passa por contradições evidenciadas por questões culturais que 

envolvem essa problemática. As famílias que buscam crianças para oferecer espaço 

de proteção não se dispõem a acolher crianças que não tenham características 

físicas e idades compatíveis com seus desejos, na grande maioria seguem o perfil 

de crianças do sexo feminino, de 0 a 3 anos de idade e de cor branca. 

A adoção de grupo de irmãos também não está presente no perfil procurado 

por adoções nacionais, por isso, algumas famílias se interessam por um membro do 

grupo de irmãos e tentam estabelecer um período de convivência a título de 

experiência com os demais membros. Geralmente, como foi o caso de Ágata e 

Daniel, essas experiências são mal-sucedidas. Para os adolescentes que retornam 

ao acolhimento, não lhes restam alternativas, a não ser a de permanecer nas 

instituições até a maioridade sem vínculos familiares. 
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Gráfico 5 – Adolescentes segundo motivo do acolhimento 

 

              Fonte: elaborado pela autora, 2012. 

 

Podemos observar, com base nas reflexões de Fávero (2007) sobre os 

resultados da pesquisa “Perda do Pátrio Poder”, realizada na comarca de São 

Paulo, que a prática da entrega ou o abandono dos filhos é mais comum nas 

famílias que vivem em situação de pobreza, o que nos parece óbvio, pois, como já 

vimos no decorrer deste estudo, são expressivos no Brasil índices de miséria nas 

famílias que sobrevivem com ¼ ou até ½ do salário-mínimo. A autora analisa que 

mesmo com as diretrizes trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 

que trouxe a universalização dos direitos, dispondo sobre a proteção integral a todas 

as crianças e adolescentes, ainda existe certa discriminação da pobreza e é 

justamente dessa classe desprovida de direitos sociais que provém a maior 

demanda de serviços judiciários na área da infância e da juventude. 

Diante disso, vivenciamos um movimento contraditório, nos procedimentos 

jurídicos de destituição do poder familiar, quando a legislação assegura que as 

condições de pobreza não são motivo para a retirada de crianças e adolescentes do 

seio de sua família de origem, e que cabe ao Estado oferecer suporte necessário 

através de Políticas Públicas para evitar que ocorra o rompimento. Existem, no 

entanto, famílias em situação de carências socioeconômicas tais que demandam 
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ajuda do Estado por meio dos Programas Sociais, tendo em vista a sua própria 

sobrevivência. 

As práticas judiciárias, dentro do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), 

recorrem ao pragmatismo frente a tais situações, sendo a retirada de crianças e 

adolescentes do poder de suas famílias em situação de pobreza a única alternativa 

para o melhor desenvolvimento desses indivíduos. Nesse contexto, Fávero (2007) 

analisa a intervenção dos profissionais que  

 

detêm o monopólio do saber e do poder nesse espaço institucional, aos 
quais lhes conferem autoridade para a emissão de um discurso “verdadeiro” 
acerca das questões/relações sociais com as quais lidam na prática 
cotidiana.  

 

Com isso, famílias, crianças e adolescentes que necessitam da intervenção 

judicial, para garantir ou não os seus direitos, conhecem a “face perversa” do poder, 

tendo seus destinos traçados por pessoas com conceitos e padrões idealizados, 

isentando, dessa forma, o Estado de sua responsabilidade, ou seja, a 

implementação de Políticas Públicas voltadas para o atendimento das necessidades 

básicas do Ser Social.  

Analisando a situação legal dos adolescentes envolvidos na pesquisa, 

percebemos que a destituição do poder familiar é uma realidade vivenciada por 

grande parte dos acolhidos. Podemos assegurar que dificilmente esses 

adolescentes serão encaminhados para famílias substitutas. Quais serão as 

perspectivas desses adolescentes? Esse é um dos focos de nossa inquietação no 

presente estudo. 

Questionamos, também, em relação aos adolescentes que aguardam 

possibilidades de retorno para a família de origem ou extensa, que já têm longa 

permanência na instituição: Por que a reinserção ainda não ocorreu?  
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Gráfico 6 – Adolescentes segundo situação legal 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

 

A institucionalização de crianças e adolescentes pela situação de pobreza é 

que prevalece na maioria das situações problematizadas, no entanto, não podemos 

deixar de citar outras razões e motivações vivenciadas pela família que 

desencadeiam rompimentos entre seus membros. 

O mito do amor paterno, e principalmente materno, constituído 

historicamente e naturalizado com a evolução da sociedade, é desmistificado com 

alguns casos onde se observa a falta de vínculo afetivo entre os membros da 

família. Observamos, em muitos anos de prática, que após o acolhimento de 

crianças e adolescentes, alguns pais criam situações para que permaneçam 

acolhidos. Tal situação, em alguns casos, se justifica pela ausência de vínculo e o 

medo do julgamento negativo perante o preconceito da sociedade de “abandono” de 

um filho.  

Sobre o “abandono” dos filhos, Motta (2007, p. 43) assevera que:  

 

A mãe que entrega, por sua vez, sentir-se-á culpada por ser uma mãe que 
“abandona” e aqueles que criticam seus atos não sentirão mobilizados a 
tentar compreendê-la mais profundamente nem a desenvolver formas de 
aproximação e amparo a essa mulher.  

 

Os dados do nosso estudo revelam que 62,5% dos adolescentes têm vínculo 

com a família de origem, prevalecendo o vínculo com a mãe (50%). Constatamos 
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que os dados não contrariam o “Levantamento Nacional”, onde 58,2% das crianças 

e adolescentes mantêm vínculo com seus familiares. Esse dado é ampliado na 

pesquisa da realidade dos abrigos de João Pessoa/PB (ALMEIDA, 2007), quando se 

chega ao percentual de 77,4% de crianças e adolescentes que têm famílias 

identificadas.  

 

Gráfico 7 – Adolescentes segundo vínculo com a família de origem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

 

Para realizarmos a análise e as discussões que envolvam a família, é 

necessário cautela. No atual contexto, para esse debate é significativo considerar as 

diferenças de classes e a diversidade dos arranjos familiares existentes. No Brasil, é 

frequente que as análises ocorram de acordo com parâmetros do modelo familiar 

nuclear monogâmico29, o que convencionamos socialmente como normal. Esse 

modelo coloca vários tipos de arranjos familiares como anormais, o que 

costumamos, pelo senso comum, chamar de “famílias desestruturadas”. 

Szymanski (apud FÁVERO, 2007) assinala que a família amplia-se, 

mantendo-se muitas vezes mais por ligações afetivas e/ou de conveniência do que 

por fatores de consanguinidade. Além disso, também é perceptível o grande número 

de famílias chefiadas por mulheres. 

                                                 
29

 Modelo composto por pai, mãe e filhos. 
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Em relação às intensas transformações sociais ocorridas com a inovação 

tecnológica e por mudanças culturais no âmbito universal, destacamos a entrada 

das mulheres no mercado de trabalho, desencadeando conquistas legais. Essas 

transformações trouxeram mudanças nas relações familiares. “A família tradicional 

teve seus laços afrouxados nas várias classes sociais” (FÁVERO, 2007, p. 120). 

Porém, diante de tal contextualização da ampliação do conceito familiar 

acentuado não só pelos laços consanguíneos, como também por ligações afetivas, 

consideramos que a legislação vigente e as instituições ainda não consideram a 

ampliação do conceito de família, uma vez que ainda possuem como referência o 

modelo padrão.  

A mulher continua arcando com a responsabilidade pelo cuidado com os 

filhos, sobre ela recai também a responsabilidade moral quando escolhe desistir do 

cuidado com os filhos. Com isso, a mulher ainda sofre com a construção histórica e 

cultural de deter “naturalmente” o poder sobre a prole. 

Aprofundaremos as categorias de análise deste estudo, alindo a realidade às 

constituições teóricas, através da articulação dos depoimentos dos adolescentes nos 

encontros do grupo focal. 

4.3 REALIDADE, SONHOS E PERSPECTIVAS 

 

Para desvelarmos quais as perspectivas desses adolescentes após o 

desligamento da instituição, buscamos analisar quais os impactos dos marcos 

regulatórios da política da infância e adolescência no Brasil e a influência da filosofia 

da organização Aldeias Infantis SOS, por meio da abordagem teórico-crítica, aliada 

à escuta do grupo de adolescentes que se propuseram a participar das oficinas, por 

meio da técnica do grupo focal. 

A unidade de referência empírica da nossa investigação foi o Programa 

Aldeias Infantis SOS de Natal, no período de março e abril de 2012, utilizando a 

técnica de grupo focal e o registro fotográfico, com objetivo de contribuir para a 

ampliação da análise, com o entendimento do processo de desligamento e avaliação 

do programa, e o intuito de considerar a visão dos participantes em relação às 

questões norteadoras da investigação: família, acolhimento e projeto de vida. 

Pelo fato de termos feito parte da equipe técnica da organização durante 14 

anos, o processo de análise foi facilitado pela acessibilidade à documentação que 
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embasa a metodologia da organização, ampliando a pesquisa documental e 

bibliográfica. Além disso, realizamos observação sistemática e anotações em diário 

de bordo durante esse período.  

A realização do grupo focal teve a participação de oito dos 22 adolescentes 

acolhidos no Programa Aldeias Infantis SOS de Natal, como já referido neste 

trabalho, os quais estavam na faixa etária de 15 a 18 anos de idade. Com o intuito 

de garantir o anonimato, o sigilo e o respeito às vivências desses adolescentes, os 

nomes utilizados neste estudo são fictícios.  

Foram planejados seis encontros semanais com duração de três horas cada 

um, os quais foram planejados em locais distintos para incentivar a participação dos 

adolescentes. A metodologia utilizada nos encontros foi a seguinte: cada reunião 

iniciava com a síntese dos encontros anteriores, a exposição do objetivo do encontro 

do dia, quais as técnicas de estímulo ligadas ao tema (relaxamento, caminhada e 

outros), a dinâmica sobre a questão norteadora, e, por fim, a avaliação do encontro 

junto ao grupo. 

Na análise dos dados, consideramos a proposta de Lefevre (2005), que 

consiste na concepção de coletivo como a soma dos iguais30, o indivíduo como um 

eu social ou coletivo inconsciente. A categorização das respostas foi agrupada pelos 

temas de cada encontro, com o que o autor nomeou de Discurso teórico 

Exemplificado, onde as respostas individuais continuam a existir como discursos 

isolados, deslocados para o discurso teórico.  

As categorizações do presente estudo emergiram dentro dos encontros, 

para tanto, dividimos as ideias centrais que consideramos relevantes para o 

desvendamento e apreensão do objeto de estudo, seguindo metodologias por meio 

das quais os adolescentes pudessem melhor se expressar, articulando essas falas e 

fundamentando-as teoricamente. A seguir, serão descritos os encontros do grupo 

focal. 

 

- Primeiro encontro: Esclarecimento e Adesão 

Embasados pelo método de ação socioeducativa de Costa (2001), iniciamos 

o processo do grupo focal com os adolescentes considerando o diálogo como um 

                                                 
30

 Somar pensamentos individuais iguais. 
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produto do processo educativo, que eleva a relação educador/educando. Também 

estabelecemos nessa relação à dialética da proximidade/distanciamento31. 

O primeiro encontro com os adolescentes foi realizado no dia 24 de fevereiro 

de 2012, na sala de reunião da sede do Programa Aldeias Infantis SOS de Natal, 

uma roda de conversa com os 8 adolescentes (de 15 a 18 anos), com o objetivo de 

apresentar a proposta de trabalho e convidá-los para aderir ao grupo. No momento, 

esclarecemos sobre os objetivos e a metodologia a ser desenvolvida. A aceitação 

dos adolescentes foi unânime, porém, nos deparamos com a dificuldade de definir 

dia e horário compatível para todos os adolescentes, não atrapalhando sua rotina de 

atividades escolares, profissionais e esportivas. 

 

- Segundo encontro: Integração do grupo  

 

Dando seguimento ao método de Costa (2001), foi proposto como primeiro 

passo, para vencer as dificuldades pessoais, que cada adolescente se colocasse em 

reconciliação consigo e com os outros. Com isso destacamos a importância de 

propiciar a esse adolescente a possibilidade de socialização. 

Conforme planejado no dia 01 de março de 2012, realizamos o segundo 

encontro, que tinha como objetivo a socialização dos adolescentes e a integração do 

grupo. A princípio havia a preocupação em relação à assiduidade e aceitação dos 

adolescentes, era importante conquistá-los para que tivessem interesse em 

participar dos demais encontros da pesquisa. 

O encontro contou com a participação de cinco adolescentes: Ágata, Safira, 

Jurema, Josué e Jasmim. O grupo se concentrou na sede da organização, 

percebíamos agitação e ansiedade nos adolescentes, que faziam perguntas 

frequentemente sobre o que aconteceria no encontro. Seguimos para o Parque da 

Cidade, situado no prolongamento da Avenida Prudente de Morais, no bairro San 

Vale, na chegada. A equipe da Guarda Ambiental do Parque esclareceu a 

importância daquele espaço para a cidade, suas características e aspectos da trilha 

de um quilômetro e meio que iríamos percorrer e receber informações sobre 

aspectos da flora e fauna do local.  

                                                 
31

 Pela proximidade, procurar vivenciar as circunstâncias pessoais e sociais de seus educandos e, 
pelo distanciamento, afastar-se no plano do pensamento crítico e autocrítico, para perceber como os 
seus atos estão relacionados com os acontecimentos. (COSTA, 2001) 
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Iniciamos a atividade de integração no primeiro posto de descanso da trilha, 

com a dinâmica “o cego e o guia”, que tinha como objetivo integrar o grupo e 

fortalecer a confiança entre os seus membros, fundamental na utilização do 

instrumento de grupo focal, e identificar as relações sociais. Dividimos o grupo em 

três duplas, colocamos as vendas nos olhos de um dos membros da dupla (o que 

faria o papel de cego), o outro teve o papel de conduzi-lo, e demos sequência à 

caminhada. Na segunda parada, trocamos os papéis, e o cego passou a ser o 

condutor até a parada final do percurso.  

 
 

Figura 10 – Duplas na dinâmica “O cego e o guia” 

 

                  Fonte: Arquivo da autora. 

 

O grupo retornou para a sede do Programa Aldeias SOS, para dar 

continuidade à atividade com os relatos dos adolescentes acerca de suas 

impressões sobre o momento da dinâmica e realizar a avaliação do primeiro 

encontro. Solicitamos às duplas que descrevessem essa experiência em um pedaço 

de papel.   

Tivemos como resultado da dinâmica duplas que demonstraram sentir 

confiança no seu parceiro, esse foi o caso de Safira e Jasmim. “Ela segurou minha 

mão o tempo todo!”, disse Jasmim. E Safira complementou: “Senti cansaço físico, 

mas foi muito bom, senti responsabilidade em Jasmim”. 



114 

 

A atividade também despertou em alguns a não confiança no parceiro, esse 

foi o caso da dupla formada por Ágata e Josué, os quais relataram que não houve 

confiança de ambas as partes. Ágata disse: “Tive medo porque ele não segurou 

minha mão”. 

Ao final, reunimos as partes dos papéis onde cada dupla escreveu sua 

experiência e os transformamos em um coração. Encerramos o encontro refletindo 

sobre a importância da confiança entre os membros do grupo a partir daquele 

momento, “Haverão outros momentos onde surgirão sentimentos, energias [...], e 

que teremos de respeitar as opiniões e atitudes uns dos outros”. 

 

Figura 11 – Resultado da reflexão dos adolescentes 

 

                       Fonte: Arquivo da Autora. 

 

A utilização da técnica de grupo focal foi muito relevante para promover essa 

integração entre os adolescentes, com vistas à criação de um clima de mais 

tranquilidade e confiança entre eles. No cotidiano dos adolescentes que vivem nas 

unidades de acolhimento os conflitos são constantes, muitas vezes com alto grau de 

agressividade, violência, reproduzindo experiências de suas histórias de vida, o que 

reforça a importância desse tipo de atividade. Nesses momentos de conflitos, 

acontece com frequência a utilização de informações da vida pessoal e familiar 

como forma de insulto.  
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Bowlby (apud GUIRADO, 1986), pesquisador que estuda a questão da 

privação materna, considera que a separação materna e a internação constituem 

uma situação traumática, que ultrapassa o limite suportável pela criança, 

provocando angústias e culpas intensas, num processo de cisão do ego. 

Para esse autor, nos casos de crianças e adolescentes institucionalizados, 

ocorre o que chamou de “ausência de afeto”. Uma quase total incapacidade para a 

formação de vínculo afetivo, pela impossibilidade de confiar e de se identificar com 

outros, devido ao sentimento de culpa que trazem como resquício do abandono. 

Diante disso, tivemos a preocupação de esclarecer a importância do respeito pelas 

informações e sentimentos que surgiram durante os encontros. Nosso intuito foi 

melhorar a confiança entre os membros, e assim subtrairmos o maior número de 

informações para a análise.  

 

- Terceiro encontro: Conhecimento do eu 
 

Outro aspecto importante, desenvolvido no terceiro encontro, faz parte dos 

quatro pilares da educação32, é o “Aprender a ser”, foi trabalhado no grupo de 

adolescentes com o objetivo de alcançarmos a melhor análise sobre o contexto que 

subsidiará seu projeto de vida.  

Para Costa (2001, p. 36), tal aprendizagem tem relevância no trabalho com 

adolescentes: 

 

Para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir cada 
vez melhor capacidade de autonomia, de discernimento e de 
responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação 
nenhuma das capacidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido 
estético, capacidades físicas e aptidão para comunicar. 

 

Para alcançarmos o resultado da proposta, planejamos para o terceiro 

encontro trabalhar o tema gerador “Conhecimento do eu”. Esse encontro aconteceu 

no dia 08 de março de 2012, com o objetivo de propiciar ao adolescente se 

encontrar como pessoa e como membro de um grupo, compreendendo a sua 

                                                 
32

 Segundo Costa (2001), o pesquisador Jacques Delors, coordenando um grupo de quatorze 
grandes educadores formando a Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, produziu 
relatório para a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (Unesco) 
intitulado Educação, Um Tesouro a Descobrir. Esse documento sustenta o estabelecimento de uma 
educação pluridimensional fundada em quatro eixos: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a 
fazer e aprender a conhecer.  
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situação e passando a agir de forma construtiva em relação a sua realidade. Esse 

resgate será trabalhado através da dinâmica do espelho, de relaxamento e da 

pintura de uma tela com a construção da sua imagem, da sua pessoa e do seu eu. 

Escolhemos o Parque das Mangueiras para realizarmos a atividade devido 

oferecer estrutura física adequada, que atendia a proposta da atividade do dia. 

Compareceram seis adolescentes: Saul, Daniel, Jurema, Josué, Ágata e Safira. Um 

adolescente a mais do que no encontro anterior, o que nos fez chegar à conclusão 

de que as estratégias utilizadas para motivação do grupo estavam dando certo. 

Porém, a adolescente Safira, pouco antes de iniciar as atividades, solicitou o 

seu retorno para casa, alegando que estava com uma forte dor de cabeça e que não 

iria participar do grupo. Tal comportamento pode nos revelar uma forma de rejeição 

em participar da atividade, por variados fatores. Compreendemos o momento da 

adolescente e a dispensamos da participação. 

Iniciamos a atividade retomando o objetivo e outros aspectos do encontro 

anterior, e em seguida esclarecemos sobre o primeiro momento daquele encontro, 

que foi a dinâmica do espelho, que constava em olhar para o espelho e responder, a 

cada rodada, perguntas como: Que parte do seu rosto você gosta? O que você mais 

gosta no seu aspecto físico? O que você não gosta no seu aspecto físico? O que 

você mais gosta no seu aspecto comportamental? O que você menos gosta no seu 

aspecto comportamental? 

Nessa reunião ocorreu mais um contratempo no grupo, quando a 

adolescente Jurema subitamente se levantou da roda dizendo que não iria participar 

da dinâmica. Com uma aparência física assolada pelos efeitos do uso abusivo de 

crack, principalmente sua dentição, ela havia sido acolhida na organização há pouco 

mais de um mês. 

Analisamos aquele ato da adolescente Jurema como uma dificuldade de se 

olhar no espelho. O seu estado físico lhe incomodava bastante, principalmente 

quando as outras crianças e adolescentes acolhidos criavam apelidos denegrindo 

sua imagem. O mesmo ocorria em relação a seu estado físico, ela ainda passava 

pelo difícil período da chegada a um novo espaço institucional, com normas e 

valores completamente diferentes do seu contexto social e familiar.   

Outro aspecto na dinâmica do espelho que nos chamou a atenção foi a 

dificuldade de Ágata em se olhar no espelho, ela demonstrava uma timidez que não 
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era comum ao seu comportamento extremamente extrovertido. Que imagem a 

adolescente via no seu reflexo no espelho? O que lhe incomodava? 

Uma linda morena com expressivos olhos castanhos, cabelos brilhosos e 

corpo de mulher, com certeza o que lhe incomodava não era o seu aspecto físico, 

como observamos no caso de Jurema. A expressão corporal de não conseguir se 

olhar no espelho parecia emergir de alguma dificuldade interior, do encontro 

profundo com si mesma. 

As respostas dadas pelos adolescentes, principalmente no que se refere ao 

aspecto comportamental, nos surpreenderam por eles não terem tido dificuldade em 

falar de suas características. Inclusive o adolescente Daniel, que na ocasião 

passava por uma instabilidade emocional, colocou para o grupo a sua dificuldade 

naquele momento: “Não gosto quando faço coisas que sei que são erradas, mas dá 

uma coisa na minha cabeça para fazer, sei lá”. 

O relato nos permite refletir que o adolescente tem consciência do que é 

correto, e que há momentos de descontrole emocional, o que chamamos também na 

instituição de “revolta”. Esse comportamento é um chamado de socorro, uma forma 

de “pedir” que seu caso seja mais bem analisado, ou resolvido com mais agilidade 

pela equipe técnica da instituição. Sales (2007, p. 328), quando analisa os atos de 

adolescentes infratores, ressalta esses momentos vivenciados pelos adolescentes 

invisíveis33:  

 

Quisemos dar a perceber, por meio de nossa análise, que há sempre o 
momento em que eles se pronunciam, rompem a invisibilidade perversa e, 
mais, se apossam do poder decantado pala mídia em páginas e páginas da 
imprensa em fotos e também nas imagens da TV, de que se constituem 
metáforas da violência. Nos momentos em que conquistaram a publicização 
da imprensa e das redes de televisão, tais jovens deram visibilidade a uma 
revolta contida (individual, familiar e em nome de toda a geração invisível de 
jovens pobres). 

 

Após a atividade do espelho, a adolescente Jurema aproximou-se do grupo 

novamente, dando continuidade a sua participação. O segundo momento do terceiro 

encontro foi o relaxamento. O adolescente Saul permaneceu sentado de cabeça 

baixa, resistindo ao relaxamento. Após alguns minutos, quando percebemos que os 

                                                 
33

 No presente estudo consideramos que a invisibilidade estudada por Mione Apolinário Sales na sua 
obra (In)visibilidade Perversa não se encontra apenas nos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas, mas em todos os adolescentes institucionalizados e/ou vítimas da negação dos seus 
direitos. 
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adolescentes estavam relaxados, reiniciamos com questionamentos: Se perguntem: 

Quem sou eu? Onde eu nasci? Quem é minha família? E os meus amigos, quem 

são? Que brincadeiras eu gostava de brincar? Qual a minha comida preferida? O 

que me dá prazer? O que gosto de fazer? Quem são as pessoas que eu amo? Eu 

me amo? Se tivesse de pensar em uma figura, que figura se pareceria comigo? 

 
 

Figura 12 – Momento do relaxamento 

 

                    Fonte: Arquivo da autora. 

 

Com o fim do relaxamento, demos início ao terceiro encontro, a pintura de 

uma tela com tinta óleo, com a figura que tinham imaginado durante o relaxamento. 

Surgiram várias inquietações entre os membros do grupo. Josué foi o primeiro a 

dizer que ia desistir, pois não estava acertando desenhar a sua figura, e disse: “Isso 

mexeu com o meu coração!” 

Aconselhamos Josué a desenhar um coração mexido. Com isso, o 

adolescente rapidamente pintou três corações azuis e explicou que tinha desenhado 

o coração da sua mãe social Margarida, o seu e o do seu namorado. O adolescente 

tem orientação sexual com tendência homossexual e tinha a necessidade de sempre 

colocar sua opção no grupo como forma de chamar a atenção. Ele fazia parte de um 

grupo de quatro irmãos biológicos, os quais respeitavam o seu comportamento, 
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como também sua cuidadora residente e as demais crianças e adolescentes 

acolhidos nas casas-lares. 

Saul e Daniel não tiveram dificuldades para pintar o quadro porque estavam 

frequentando um curso de desenho e pintura. Porém, observamos que Saul, 17 

anos de idade e 15 de acolhimento, passando por várias unidades durante esse 

tempo, quando foi explicar o significado do seu belíssimo desenho, não soube dizer 

o que significava. Constatamos assim a dificuldade desse adolescente em 

reconhecer sua identidade. 

Podemos considerar que essa dificuldade de identidade é uma característica 

inerente aos adolescentes com longa permanência em instituições de acolhimento, 

principalmente aqueles, como no caso de Saul, que já passaram por várias 

instituições. Essa ausência de informações sobre o passado dos adolescentes se dá 

por dois fatores: a falta de pessoal técnico para registrar, por meio de fotos e 

relatórios, a história de vida das crianças e adolescentes, e a pretensão de apagar o 

passado daqueles que estão destituídos do poder familiar, como forma de 

desconhecer e desconsiderar a sua história que antecede uma adoção. Com isso, 

além de outros direitos, também são negados a esses adolescentes o direito de 

assumir sua identidade. 

 
Figura 13 – Produção das telas pelos adolescentes 

  

       Fonte: Arquivo da autora. 

 

Daniel, 18 anos, pintou uma casa e relatou para o grupo que aquele era o 

desenho da sua família e da casa que iria morar quando saísse do programa. O 

adolescente, como Saul, tinha longo tempo de acolhimento, mas convivera com a 

sua irmã biológica. Daniel e sua irmã foram adotados, porém o interesse da adotante 
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era apenas de adotar a menina. Depois do período de convivência, a adotante 

trouxe de volta o adolescente para a Vara da Infância e Adolescência, 

argumentando que ele não teria se adaptado ao seu lar. O adolescente nunca 

comentou qual o motivo do seu retorno. Daniel não teve mais contato com sua irmã 

biológica, que continuou na guarda da adotante. 

Igualmente, Ágata, que tem na sua história de vida um retorno de família 

substituta e afastamento da irmã biológica, desenhou um jardim com quatro 

pessoas, e relatou que aquela era a família que iria constituir futuramente. 

A partir da análise desses desenhos, inferimos que, apesar das diversas 

incertezas, “as famílias” com quem conviveram tivessem algum significado para os 

adolescentes, estes ainda tinham a instituição familiar como vetor importante para as 

suas vidas e para seus futuros.  

A instituição familiar está presente em nossas vidas, trazendo experiências, 

lembranças felizes ou não, que marcam a trajetória de cada ser social. Para Sartir 

(2010, p. 140), 

 

A família, com seus códigos de obrigações, é uma linguagem através da 
qual traduzem o mundo e, sendo assim, suas possibilidades de negociação 
e de atuação no mundo social passam pelos caminhos onde é possível falar 
essa linguagem. Assim, é esta especificamente que define o horizonte de 
sua ação política. Ainda que na perspectiva da democracia almejada, 
fundada no princípio universalista da cidadania se iguala, o apego à moral 
familiar e a insistência na hierarquia sejam aspectos desejáveis, que 
fundamentam modos de agir personalistas e relações clientelistas, negar 
sua importância como tradução do mundo social é falar um idioma 
incompreensível.  

   

Ao concluir a atividade, percebemos que outros momentos seriam 

necessários para trabalhar um pouco mais o conhecimento do eu. Os adolescentes 

tiveram, além da dificuldade de se perceber, a dificuldade de desenhar por ser 

aquela a primeira vez em que tinham contato com pincel e tela. Todavia, pudemos 

constatar que o tema gerador do próximo encontro, “Família”, começava a fazer 

parte das questões levantadas pelos adolescentes na discussão do tema norteador 

– “Conhecimento do Eu”.  

 

- Pausa no cronograma 
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Resolvemos, dentro do cronograma do grupo focal, adiar o encontro do tema 

“Família”, por analisarmos que o grupo ainda precisava integrar-se mais para 

aumentar a confiança entre os membros, e assim, obtermos resultados significativos. 

Decidimos, então, fazer uma atividade de lazer no dia 15 de março. Fomos ao 

cinema, assistir a um filme em 3D, foi um momento de descontração para todo o 

grupo, a grande maioria dos adolescentes relatou que há muitos anos não ia ao 

cinema. Entre os adolescentes que faziam parte do grupo, existiam alguns que 

nunca haviam frequentado um cinema. Esses fatos nos fazem questionar se o direito 

à convivência comunitária e ao lazer está sendo garantido para essas crianças e 

adolescentes institucionalizados. Como está sendo a inserção deles na sociedade? 

Existe preconceito? 

A instituição Aldeias Infantis consolida na cidade de Natal o modelo de 

acolhimento institucional em casas-lares, está inserida em bairros que possuam 

aparelhos públicos que atendam essas crianças e adolescentes. Essa metodologia 

de intervenção propõe que crianças e adolescentes tenham convívio comunitário, 

frequentando escolas, postos de saúde, praças, áreas de lazer, e outros.  

Refletindo um pouco sobre essa inserção na comunidade, na realidade do 

bairro de Candelária, onde estão inseridas as casas-lares do programa, observamos 

que não existe convivência com pessoas da comunidade, as crianças e os 

adolescentes acolhidos mantêm relações sociais apenas com os membros das 

casas-lares. A propósito, a vizinhança demonstra um tratamento de rejeição e 

quando não de “pena” para com essas as crianças e adolescentes acolhidos. 

Quando grupos de igrejas ou demais entidades comunitárias buscam ajudar, 

geralmente não é com o objetivo de promover a inserção social, mas somente de 

visitá-los nas casas-lares, como se fossem animais que não precisam sair das suas 

jaulas para serem apreciados. Infelizmente, é essa a impressão causada por muitos 

dos visitantes, cujas visitas muitas vezes são pautadas na curiosidade e não na 

solidariedade. 

Além dessas dificuldades de inserção na vida comunitária do bairro, existe a 

dificuldade das cuidadoras residentes em buscar inserção em espaços de cultura e 

lazer da cidade. Isso se deve, basicamente, a dois fatores: a maior parte dessas 

cuidadoras residentes veio de cidades do interior do estado e não tem conhecimento 

dos equipamentos de lazer da capital, a diferença das faixas etárias dos acolhidos 
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também dificulta esses momentos de lazer, tendo em vista que fica praticamente 

impossível em atender as expectativas de todas as idades. 

Costa (2001, p. 30), na construção de um conceito sobre educação, insere 

em suas reflexões a definição de “Educar”. Para o autor, 

 

Educar é criar espaços, é criar acontecimentos, é articular espaço, tempo, 
coisas e pessoas para produzir momentos que possibilitem ao educando ir, 
cada vez mais, assumindo-se como sujeito, ou seja, como fonte de 
iniciativa, responsabilidade e compromisso.  

 

Enquanto educador popular, Costa traz importante contribuição no quesito 

intervenção junto a adolescentes. Para esse autor, o educador não tem papel de 

provedor de afetividade, princípio norteador da função de cuidadora residente na 

organização Aldeias Infantis, mas deve exercer a função de orientar a esse 

adolescente para que possa contextualizar e apreender as determinações pessoais 

e sociais vivenciadas por ele, exercendo a sua subjetividade. 

 

- Quarto encontro: Família 

 

Estávamos bastante ansiosas com o quarto encontro devido à complexidade 

do seu tema norteador – “Família”. O encontro ocorreu no dia 22 de março, na sala 

de reunião da sede do Programa Aldeias Infantis. Compareceram os adolescentes 

Saul, Jurema, Josué, Ágata e Safira.  

No momento em que começaram a se acomodar nos colchonetes, a 

adolescente Jurema deu uma breve olhada no material que estava no centro da roda 

e logo mudou o comportamento, criando um conflito com Josué, e com isso resolveu 

se retirar da sala, dizendo que não participaria da atividade. A adolescente Safira 

demonstrou dificuldade em se deitar durante o relaxamento, ficando sentada com os 

olhos abertos. Já no momento inicial da atividade, começou a demonstrar o que já 

havíamos previsto: a dificuldade de falar sobre a família, algo bastante comum entre 

os adolescentes acolhidos. 

Desde o princípio das atividades, Safira demonstrou certa aversão aos 

trabalhos do grupo, no último encontro apresentou uma súbita dor de cabeça antes 

de iniciar as atividades. Podemos relacionar esse seu comportamento ao processo 



123 

 

de desligamento da instituição, quando deverá retornar a conviver junto com seu pai 

biológico. 

Em conversa com a equipe técnica da organização, ela afirmou que se 

considera muito responsável e “quer alguma coisa com a vida, diferentemente de 

alguns outros que estão lá”. Na ocasião ficou explícito que na percepção da 

adolescente a institucionalização é para crianças e adolescentes que têm interesse 

em ter pleno desenvolvimento, ou seja, uma oportunidade de crescimento. 

É dentro desse contexto que percebemos uma das contradições existentes 

na intervenção com crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar, a 

complexidade do tema família nos faz refletir que se legitima em um discurso 

favorável a importância da convivência familiar e o princípio da excepcionalidade do 

acolhimento e a provisoriedade na permanência dessas em instituições de 

acolhimento. Porém, em nossa práxis, nos deparamos com contextos adversos ao 

que temos como “normal”, uma adolescente que se nega a retornar ao convívio 

familiar. Isso nos impacta?  

Precisamos refletir sobre essa negação da família, através das contradições 

que emergem dessa questão. Em alguns momentos já escutamos críticas à 

instituição de acolhimento que “dá bom tratamento” às crianças e aos adolescentes, 

por isso eles não querem retornar à família”. Outras reflexões se fazem importantes 

nesse contexto de rompimento dos vínculos afetivos durante o período de 

permanência da criança e do adolescente no abrigo e as oportunidades de melhor 

desenvolvimento que geram melhores oportunidades. 

Nessa direção nos questionamos: Minhas expectativas de vida condizem 

com a da família? Qual a comunidade que essa criança e/ou adolescente irá se 

inserir? Quais os aparelhos públicos oferecidos? Qual a qualidade dos serviços 

ofertados? Ela foi preparada para fazer parte dessa comunidade e ser sujeito da sua 

própria história, de transformação da sua realidade e a da comunidade? 
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Figura 14 – Os adolescentes no momento de relaxamento 

 

                    Fonte: Arquivo da Autora. 

 
Dando prosseguimento ao processo, a atividade de relaxamento teve início 

com a exposição de estória: pedimos que os adolescentes se imaginassem em uma 

floresta e que nessa floresta iriam se deparar com vários tipos de animais, citando 

gatos, cachorros, macacos, passarinhos e outros. Solicitamos que os adolescentes 

escolhessem um animal que lhes dessem mais segurança e proteção. Que cada um 

pegasse nesse animal e fosse caminhar pela floresta, devagar e respirando. Na 

caminhada iriam se deparar com pessoas da sua família: pai, mãe, irmãos, avó, avô, 

tios, primos e outros. Depois, pedimos que escolhessem o parente com quem que 

se sentissem mais à vontade e que lhe transmitisse mais segurança, e dele se 

aproximassem para conversar. Lembrar-se de algum momento que foi importante 

nessa convivência em família, falar para o parente se um dia vocês desejaram 

retornar para aquela família. Se não desejaram, por que não desejam retornar ao 

convívio com a sua família. Acrescentamos: vocês devem se perguntar; se desejo, 

por que desejo? Que laços ficaram e que são tão fortes que lhe fazem voltar para a 

sua família, vai lhe fazer feliz? Por fim, dê um abraço nesse parente, bem forte, 

naquele parente que lhe transmitiu confiança, e continue a caminhar pela floresta 

com o seu animal.  

Ao encerrarmos o relaxamento, foi distribuído com os membros do grupo o 

livro intitulado Refazendo a história da minha vida. Explicamos aos participantes a 
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dinâmica do trabalho, que deveriam seguir o roteiro escrito no livro e responder aos 

questionamentos por escrito, através de desenhos ou recorte e colagem. 

Nesse momento, observamos que os adolescentes apresentaram sensações 

distintas. O adolescente Saul, por exemplo, disse que estava com muita dor de 

cabeça. Observamos que esse adolescente, que faz aulas de desenho, folheava o 

livro e não conseguia escrever e desenhar. A adolescente Safira falou alto: “a 

história da minha família é zero”. E o adolescente Josué continuou, como nos outros 

encontros, sem conseguir se concentrar nas atividades, e por várias vezes dizia: “tia, 

você mexeu com o meu sentimento”. 

 
 

Figura 15 – Construção do livro Fazendo minha história 

 

                   Fonte: Arquivos da autora. 

 

Depois de todos terem concluído o caderno que denominamos de livro, 

iniciamos uma rodada de conversas sobre o seu preenchimento, onde pudemos 

observar a descrição de vários sentimentos relacionados à família biológica. 

Ágata relatou sobre o seu animal: “o animal que me protegeu foi um leão 

bem bonitinho, encontrei pessoas da minha família, até quem não queria, meu avô”. 

A fala de Ágata trouxe, muito fortemente, o seu sentimento de aversão em relação 

ao seu avô materno, com quem conviveu antes do acolhimento. Com isso, 

percebemos indícios de algum ato de violência que a adolescente sofrera quando 
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estava sob sua guarda. Ágata desenhou a sua futura casa com quatro pessoas: ela, 

o futuro marido e dois filhos.  

No relato de Ágata percebemos que emerge a contradição inerente ao 

convívio familiar, que pode se apresentar como espaço privilegiado de socialização 

e proteção, mas também de violência e conflitos. Nesse sentido, cabe destacar os 

riscos a que os profissionais estão expostos no processo de inserção de crianças e 

adolescentes em famílias de origem, extensas ou outros indivíduos com laços 

afetivos. Swaia (2012, p. 44) denomina essa inserção “forçada” de “amor travestido, 

poder travestido de amor, uma forma de inclusão perversa, eficiente, o que significa 

associar amor, autoritarismo e respeito, ou trocar afeto por obediência, de forma que 

a submissão seja sentida como amor”.  

O adolescente Saul nos impactou bastante no seu relato sobre o livro de sua 

história, o que reflete sentimentos de um adolescente que está acolhido em 

instituições desde os dois anos de idade. Na capa desenhou um rosto com uma 

cabeça, e relatou: “É o que chamo de família. Tive vontade de desenhar meu pai e 

minha mãe, mas não consegui me lembrar”. Então questionamos o adolescente que, 

apesar de não ter vínculo com a família (pai e irmãos biológicos), encontra com 

esses com frequência nas ruas, e ele respondeu: “Não tenho lembrança do rosto 

dele, para mim ele é um estranho. Tenho vontade de ver Tia Deusa, a primeira 

pessoa que cuidou de mim”. 

Diante do relato de Saul, pudemos observar, mais uma vez neste estudo, 

que há problemas de identidade, adolescentes com longo tempo de 

institucionalização sem conhecer a sua história de vida, aliado à falta de referência 

familiar e ao conflito que havia com a sua família, o que foi demonstrado por Saul na 

lembrança dos nomes, na ausência de uma imagem. Porém, o que nos trouxe de 

novo nesse relato foi o vínculo afetivo e a referência formada em relação à 

educadora que cuidou dele na primeira instituição onde foi acolhido. 

As cuidadoras residentes são educadoras e constituem uma referência para 

as crianças e adolescentes. É evidente que, legalmente, não substituem as mães 

biológicas ou qualquer outro membro consanguíneo ou afetivo da criança e do 

adolescente, porém, na ausência total de vínculos afetivos com outros membros, o 

educador/cuidadora residente “situa-se no fim de uma corrente de omissões e 

transgressões. Sobre o seu trabalho recaem as falhas da família, da sociedade e do 

Estado” (COSTA, 2001, p. 53). 
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Como não “suprir” suas lacunas emocionais e se envolver emocionalmente 

com Saul? Torna-se gritante a carência afetiva do adolescente, importando destacar 

que apesar de relatar que não tem lembranças físicas dos parentes, preencheu o 

nome completo do pai, da mãe e de todos os irmãos. Porém, os demais itens do 

livro ficaram em branco. Sobre o passeio na floresta, ele disse que o cachorro lhe 

protegeu até o final da caminhada, mas não conseguiu encontrar ninguém porque 

não se lembra da fisionomia de seus parentes. 

A adolescente Safira destacou também que não tinha colocado as 

lembranças da infância no livro “porque não foram nem um pouco boas”. O que 

destacou durante a sua fala foram as lembranças sobre a indiferença do pai, quando 

seu irmão quebrou o braço e quando o dono da casa na qual moravam veio para 

despejá-los. O fato que gosta de recordar é o seguinte: “quando a minha mãe, um 

dia antes de ir embora, fez uma festa do meu único aniversário”. 

Sobre a capa do seu livro, a adolescente explicou: “representa a infelicidade 

da casa do meu pai, que não deixa eu ter sonhos e diz que mulher tem de ficar na 

cozinha”. Era ela que provia com os cuidados dos seus três irmãos antes de serem 

encaminhados para o acolhimento institucional. Entendemos que esse é o receio 

que a adolescente tem de voltar a conviver com o pai biológico, abrir mão dos seus 

sonhos para ter responsabilidades de um adulto.  

Observamos na fala de Safira que o modelo de família monoparental e a 

definição dos papéis do homem como provedor financeiro e da mulher como 

provedora dos cuidados com a casa e os filhos continuam conservados na nossa 

sociedade. E para a adolescente, essa realidade é por demais perversa, quando ela 

assume o papel da própria mãe que lhe abandonou. Contraditoriamente, ela 

demonstra respeito e admiração por essa mulher e aversão ao pai, que proveu com 

seus “cuidados” na ausência da mãe. Diante da admiração da adolescente pela 

mãe, podemos relacionar como uma resposta positiva o comportamento da mãe em 

romper com a submissão em relação à figura masculina da família? 

Ao encerrarmos a atividade solicitamos que cada membro falasse uma 

palavra sobre o que significou aquela atividade para ele. Ágata não conseguiu dizer 

nada, Saul falou “lembranças”, Josué continuou com a mesma frase que falou 

durante toda a atividade: “mexeram com o meu sentimento”, e Safira falou “acácia”, 

mais uma vez deixando todos abismados com suas colocações. Os colegas pediram 



128 

 

explicações sobre a palavra escolhida e Safira disse: “é uma árvore que tem suas 

fases, vai crescendo, tem sua rosa que apodrece e cai”. 

 

Figura 16 – Livros dos adolescentes 

 

                 Fonte: Arquivo da autora. 

 

Por fim, analisamos que o quarto encontro foi participativo, com vários 

questionamentos a serem analisados e que serviram como subsídios para a 

intervenção com as famílias e os adolescentes. A atividade nos leva às percepções 

dos adolescentes sobre suas vidas, de indagações, vazios, esperanças e, por que 

não, de sonhos entrecortados, de medos e alegrias? O grupo surpreendeu com os 

seus relatos, receávamos que o tema “Família” lhes causasse constrangimento ao 

expor para o grupo suas lembranças. 

 

- Quinto encontro: O acolhimento 

 

Para subsidiarmos a discussão sobre o Acolhimento Institucional de crianças 

e adolescentes, é preciso retomar alguns aspectos já citados neste estudo sobre as 

Organizações Não Governamentais (ONGs), adentrando especificamente na 

Instituição Aldeias Infantis SOS. 

Sobre essas organizações, Danziato (1998) faz um resgate do seu 

surgimento se reportando à expressão ONG criada pela Organização das Nações 
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Unidas (ONU) que designa como as entidades não oficiais que recebiam ajuda 

financeira para executar projetos de interesse de grupos ou comunidades.  

No Brasil, o surgimento das ONGs ocorreu na década de 1960, se 

proliferando na década seguinte, período autoritário, como forma de compensação 

pelo bloqueio político. Essa evolução se deu principalmente na área da infância e 

adolescência, através da atuação de membros de universidades, igrejas e partidos 

e/ou organizações de militância de esquerda subsidiados por recursos 

internacionais, sobretudo do continente europeu, como no caso da Instituição 

Aldeias Infantis SOS. 

Na década de 1980, essas organizações são chamadas para apoiar as lutas 

populares no embate com o Estado, e, por outro lado, foram assumindo papéis 

estatais como parte da ideologia neoliberal, nesse aspecto as organizações 

tornaram-se parceiras. Esse discurso foi fomentado pelos países ricos e suas 

agências de desenvolvimento que preferiam enviar recursos para as ONGs pela 

agilidade e eficiência no trabalho desenvolvido. Com isso, as organizações são 

utilizadas para “promover” o desenvolvimento humano sem contrariar as forças do 

mercado. 

Na década de 1990, surgiram as preocupações dessas organizações em 

relação à diminuição dos recursos enviados através da cooperação internacional, 

pelo fato de o Brasil não ser mais considerado área prioritária em nível mundial. 

Também nesse período surgiram desgastes sobre o seu papel na sociedade, 

quando começaram a buscar uma identidade unificada para todas as organizações, 

porém, o processo foi dificultado pela pluralidade e diversidade das organizações.  

Em relação a Aldeias Infantis, ressaltamos que trata-se é uma instituição 

internacional, e, no Brasil, não fez parte do movimento de lutas populares e 

movimentos sociais. Por isso, na sua base não possui vínculos com atuações de 

embate com o Estado, sua atuação, ao longo de sua história, é direcionada à política 

de atendimento a crianças e adolescentes. 

A especificidade da Instituição Aldeias Infantis está no acolhimento de 

crianças e adolescentes, no sentido que Rizzini (2008) aponta, como o entendimento 

da ideia de “salvar a criança”, objeto central da ação filantrópica destinada à infância 

a partir do século XIX. A autora revela que nesse sentido a criança seria o centro de 

uma ação disciplinar, tendo o seu papel-chave para o futuro. 
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Foi dentro dessa visão que a organização fez as sua intervenções desde seu 

surgimento até a passagem do século XX para o XXI, quando a organização propõe 

uma mudança na busca de acompanhar as normas regulatórias internacionais e 

nacionais. No Brasil, foi um momento de integração da metodologia aos preceitos da 

educação popular. Questionamos se a organização realmente internalizou na sua 

cultura tais mudanças. As revelações dos adolescentes nesses últimos encontros 

nos darão subsídios para respondermos a esses questionamentos e o surgimento 

de algumas contradições na prática institucional. 

O quinto encontro ocorreu no dia 05 de abril de 2012, em uma ampla sala na 

sede do Programa Aldeias. O tema gerador da oficina era “Acolhimento” e o objetivo 

era perceber como os adolescentes se sentem no programa e qual a importância 

deste na sua vida. A atividade iniciou com a participação de quatro adolescentes: 

Ágata, Saul, Jasmim e Jonas34. Estavam ausentes, e provavelmente não 

participariam mais do grupo, a adolescente Jurema, que estava evadida por ter 

recaído no consumo de drogas, e Safira, que já se organizava para retornar à casa 

do pai. 

O relaxamento iniciou com os quatro adolescentes, sendo feita uma série de 

questionamentos para ajudar na reflexão: Tente lembrar como chegou a casa-lar, 

quem lhe trouxe até aqui? Como se sentiu quando chegou a casa-lar? (medo? 

alegria?) Quem lhe recebeu? Como você se sentiu? (acolhido? protegido?) E hoje, 

depois de um tempo na casa-lar, como se sente? Ainda sente medo, ou incômodo? 

Ou sinto alegria, paz e proteção? E o relacionamento com as crianças e outros 

adolescentes, como é? Como vejo esses meninos e meninas? São meus irmãos e 

amigos? E a mãe social, o que sente por essas mulheres, por essas pessoas que 

cuidam de vocês? O que sente por essas mulheres? Elas lhe protegem? A Aldeias é 

importante na sua vida? Por que ela é importante ou por que ela não é importante? 

Já pensou algum dia em morar fora dessa Aldeias, deixar seus irmãos e seus 

amigos, deixar sua mãe social? Como se vê fora dessa Aldeias? Sente-se 

fortalecido para isso? Se vê morando com sua família ou sozinho? O que você 

levaria dessa experiência? O que aprendeu? O que levaria na sua bagagem? O que 

aprendeu na instituição que vai lhe fortalecer lá fora? Será que está fortalecido? 

                                                 
34

 O adolescente é o irmão mais velho de Josué, que já completou 18 anos e está inserido no 
mercado de trabalho, teve oportunidade de participar pela primeira vez do grupo focal por essa 
atividade ter sido realizada em um feriado. 
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Será que aprendeu alguma coisa? Se tivesse de pensar em uma palavra que 

traduza o seu relacionamento com a Aldeias, que palavra seria essa? Se você 

tivesse de pensar em um cenário, criar um ambiente que falasse na alegria/paz, 

medo/incômodo, proteção/relacionamento e aprendizado. Que coisas importantes 

você desenharia? 

Demos continuidade à atividade explicando a dinâmica das caixas de areia, 

onde os adolescentes iriam construir um cenário, criando um ambiente com as 

miniaturas baseadas no tema gerador, as reflexões que fizeram durante o 

relaxamento e os questionamentos: Como é a minha vida? Como penso minha vida 

dentro da Aldeias? 

 

Figura 17 – Dinâmica das “Caixas de areia” 

 

                       Fonte: Arquivo da autora. 

 

Em seguida, explicamos o significado das miniaturas: 

 Carro: como eu cheguei; 

 Aranha: medo; 

 Jarros de flores: alegria, felicidade, paz;  

 Apitos: o que me incomoda; 

 Bonecos pequenos: minha relação com as crianças e adolescentes; 

 Bonecos grandes: minha relação com as cuidadoras; 

 Panelas: a moradia fora da Aldeias;  
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 Mala: o que levaria de aprendizado da Aldeias;  

 Letras: construção da palavra. 

 

Os adolescentes iniciaram o segundo momento do encontro com um pouco 

de dificuldade, a necessidade de falar era muito grande, queriam ficar comentando 

toda a elaboração do cenário. Jonas, 18 anos, logo ao despertar, foi fazendo sua 

observação sobre o momento de reflexão: “Eu estou é lascado quando sair das 

Aldeias”. 

A adolescente Jasmim foi quem apresentou maior dificuldade por causa do 

seu longo tempo de permanência na Instituição Aldeias SOS, no município de Caicó, 

onde ficou a maior parte de sua infância, antes de ser transferida para o Programa 

de Natal, com o objetivo de ficar próximo a sua família biológica e fortalecer os 

vínculos, algo que não aconteceu. A adolescente relatou que “não se recordava de 

muita coisa ou quase nada”. 

Observamos, por meio do relato dos adolescentes, que no momento do 

acolhimento, pareciam emergir de forma difusa relações de medo e de confiança, 

existindo uma preocupação em sentirem-se aceitos pelo novo grupo como sujeitos. 

Cruz (2006) analisa que existe a expectativa de que o novo local possibilite 

reconhecimento que projeta possibilidades; resgate da história de vida; valorizando 

cada aprendizagem, cada sobrevivência, recuperando raízes e heranças.  

No momento em que a criança ou o adolescente é transferido para uma 

outra unidade de acolhimento, o rompimento com os vínculos estabelecidos com os 

educadores de outra instituição, bem como a adaptação às novas regras e o 

estabelecimento de novos laços de afeto, confiança e autoridade. É o que pode se 

observar no relato de Jonas, que se recorda de todos os detalhes: 

 

A minha chegada à Aldeia, me lembro que vim de Kombi e Josué ficava se 
fazendo que estava chorando. Na chegada casa vi Lívia [uma adolescente 
que já conhecia da Casa de Passagem III] e assim que botei o pé na porta, 
tia Margarida disse – Que menino do pé grande! Fiquei muito 
envergonhado, mas respondi – Não, é o sapato mesmo! Também lembro 
que olhei para Catarina e tia foi logo dizendo que não podia namorar. No 
começo fiquei indeciso porque gostava muito dos educadores da Casa de 
Passagem, eles eram bem legais, como Marco Alexandre, Lula e Henrique. 
Fiquei um pouco triste quando cheguei a casa e só tinha Lívia. 
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Apreendemos o quanto importa o primeiro contato com a cuidadora 

residente/educador, que poderá transmitir para aquele adolescente uma imagem de 

aceitação, indiferença ou de rejeição.  

Jasmim relatou sua chegada ao Programa da Aldeias em Caicó: 

 

Quando eu cheguei na Aldeia em Caicó, a educadora que me recebeu era 
muito ruim, senti muito medo! Depois fomos para outra casa, e a outra era 
melhor, ela brincava com a gente. Em Caicó, achava Josefa [a atual 
cuidadora em Natal] chata, mas depois que conheci, vi que não era assim, 
me dou bem com ela. 

  

A impressão inicial influencia no comportamento do adolescente, na relação 

cotidiana na casa-lar, por isso a valorização desse momento é importante, além dos 

cuidados que as cuidadoras residentes devem ter nesse momento para que os 

adolescentes se sintam realmente acolhidos. Foi o que percebemos no relato da 

adolescente Ágata: 

 

Na Casa de Passagem tinha muita alegria, mas sentia um pouquinho de 
medo, da namorada de Jonas. Quando cheguei em tia Mônica gostei muito 
dela, mas aconteceu umas coisinhas e não deu certo ficar lá. Lá em Josefa, 
era muito ruim. Aí fiquei “caningando” e bagunçando até sair de lá, tinha 
ódio de lá. Quando fui transferida para tia Ção [se referindo à cuidadora 
Conceição], fiquei muito alegre. 

  

Percebemos que a organização Aldeias Infantis, dentro das suas 

normatizações e na formação das cuidadoras residentes, valoriza o momento do 

acolhimento de crianças e adolescentes. Porém, consideramos que existem 

acolhimentos de urgência, quando não foi possível uma preparação, estes podem 

dar margem a problemas de relacionamento e convivência. 

Quando o acolhimento é planejado, a cuidadora residente é informada pela 

equipe técnica sobre as características da criança ou do adolescente e da família 

biológica e prepara as crianças e os adolescentes que estão acolhidos na casa para 

receber os novos membros. Quando se trata de um caso de transferência de outra 

instituição, é proporcionado um momento de integração, onde, previamente, a 

criança ou o adolescente conhece o novo ambiente e os membros da casa-lar. Isso 

ajuda a conter a ansiedade inerente ao momento do acolhimento e facilita o 

relacionamento, principalmente com a cuidadora residente, por essa já ter 

conhecimento prévio das características de cada criança e de cada adolescente. 
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Porém, existem questões subjetivas que a Instituição Aldeias Infantis SOS e 

a rede de atendimento, mesmo respeitando todos os processos do acolhimento, não 

conseguem impedir que aconteçam, é o caso dos problemas de relacionamento dos 

adolescentes com a cuidadora residente e com os demais membros acolhidos na 

casa-lar.  

O cotidiano dessas relações exala sentimentos e posturas que, por muitas 

vezes, ultrapassam o controle emocional e os ensinamentos técnicos. As 

divergências, o contraditório, a ambiguidade de sentimentos, se fazem presentes no 

relacionamento com os membros da casa-lar, quando Jonas relata que “vai sentir 

muita falta deles” e Jasmim os considera como irmãos. Porém, Saul apresenta uma 

opinião contrária quando diz: “Não gosto de falar sobre isso, não quero levar 

lembrança, não me marca”. “Com os outros meninos, se passarem na rua finjo que 

não conheço”. 

Da fala de Saul emerge o conflito existente na casa, a falta de confiança no 

relacionamento com sua cuidadora residente. Em virtude da falta de confiança com 

atitudes erradas e mentiras do adolescente, os profissionais da equipe de apoio 

tiveram que fazer algumas intervenções junto ao adolescente e à cuidadora. 

Nesses momentos, é encargo da cuidadora responder ao comportamento 

através de interferências que sejam capazes de compreender e aceitar as 

dificuldades e conflitos vivenciados pelo adolescente naquele momento para 

restabelecer o vínculo e confiança. Ressaltamos o resultado de uma intervenção na 

fala de Jonas, quando este se refere a sua cuidadora residente: 

 

Com tia Margarida no começo foi muito estranho, acho que tia soube se dar 
comigo [sic], minha mãe não sabia. No começo ela falava alto, e na minha 
família quando acontecia isso ficava sem falar, e ela não, falava comigo. Ela 
logo reconheceu que eu era estressado com os meus irmãos. Tia foi tipo sei 
lá, quando o cara acorda, ela já está fazendo as coisas pro cara, muito 
responsável. 

  

O estudo nos revela que para os adolescentes o aprendizado na instituição 

Aldeias Infantis busca suprir as orientações de educação básica, como relatou 

Jonas: 

 

Eu aprendi a comer, não gostava de comer com o garfo, tia insistiu muito 
para eu comer com o garfo, comia frango com a mão. Quando me lembro 
como eu era, fico sem imaginar. Hoje coloco pouca comida no prato e não 
me sujo mais. 
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Também percebemos que os adolescentes internalizaram, principalmente, 

valores que lhes ajudaram superar as dificuldades do seu cotidiano fora da 

instituição. Como relata Jasmim: “Aprendi que temos de agir com responsabilidade e 

comunicação. Tem gente que só sabe levar as coisas na briga, e aprendi que 

conversando se resolve tudo”. 

Essa fala de Jasmim é reforçada por Jonas, quando diz:  

 

Levo o modo que ela [se referindo à cuidadora Margarida] educou a gente. 
Não agir com violência, ela me ensinou que conversando a gente consegue 
as coisas. Prestei atenção e é assim mesmo. Orientou nós, como se 
relacionar com os nossos filhos. 

 

Figura 18 – Cenário na Caixa de Areia 

 

                  Fonte: Arquivo da autora. 

 

Sabe-se que, crianças e adolescentes provenientes de famílias pobres, 

inseridas precariamente na sociedade, cujos laços familiares são rompidos, 

geralmente são rotuladas de “abandonados”. Para o senso comum, já tiveram seus 

destinos traçados pelo simples fato de viver em uma instituição. As instituições de 

acolhimento apresentam-se como um paliativo de controle social, mantenedoras da 

“ordem”. Porém, o que percebemos neste estudo, é que esse serviço é valorizado 

pelos adolescentes como espaço de educação e segurança. Jasmim coloca que “a 

educação na Aldeia é boa”. E Ágata complementa: 
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Hoje tenho muito medo de sair daqui, a mala da felicidade traz momentos 
bons com tia Mônica e Conceição. Tá no momento de ir embora, no final de 
semana que vou para a casa do meu pai, fico com saudades da Aldeia e 
quando estou aqui, fico com saudades da minha família. 
 

 

O cenário de Jasmim estava com muitas “aranhas”, o que significava medo, e 

“apito”, “o que me incomoda”. A adolescente sempre transpareceu ser bastante firme 

e organizada nas suas atitudes comportamentais, porém, naquele dia, nos pareceu 

bastante fragilizada. Ela tem vínculos afetivos rompidos com a família biológica, 

devido ao grande tempo de institucionalização, e, de acordo com determinação 

judicial, terá de voltar a conviver com a família de origem. Sobre essa nova situação, 

a adolescente relatou no grupo: “o que passa pela minha cabeça ultimamente é 

medo”. 

A fragilidade emocional vivenciada por Jasmim através de seus relatos 

demonstra o que é para esses adolescentes o momento do desligamento da 

instituição. Conforme nos mostra Losacco (2012, p. 68), 

 

Entrar no mundo adulto significa desprender-se do seu mundo infantil, tarefa 
que deverá acontecer gradativamente e para a qual o adolescente não está 
preparado. A aceitação, ou não, das instabilidades desta fase evolutiva, 
bem como a forma pela qual os adolescentes são acolhidos, determinará a 
qualidade do novo cunho de inter-relações. 

 

Para os adolescentes com vínculos familiares rompidos, esse caminho é 

mais longo, podemos chamar de um começo, que inicia levando na bagagem vagas 

lembranças da sua infância e valores agregados pela vivência nas instituições. Qual 

o aparato social que esses adolescentes têm no momento da sua saída? Será que 

com 18 anos os adolescentes estão preparados para um recomeço?  

Jonas, 18 anos, é o único adolescente inserido no Programa Jovem 

Aprendiz, estagiando no comércio e aguardando o ingresso no serviço militar, relata 

quais as expectativas para esse momento: “Tô vendo que vou sentir muita 

dificuldade. Todo dia tia me acorda cedo, e lá não tem ninguém para me acordar. E 

a alimentação, sei cozinhar, mas não vai ter ninguém para me ajudar”. 

Constatamos em meio aos relatos dos adolescentes, uma aspiração 

individual pela visibilidade, a busca pela “fama consiste numa modalidade 

contemporânea de produção e circulação de prestígio e individualização, ou seja, 

aprovação dos outros” (SALES, 2007, p.114). Esse anseio pelo reconhecimento e 
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valorização é revelado no relato de Saul: “Minha meta é ganhar vinte mil reais por 

mês dando curso de desenho e vendendo meus quadros, que está na faixa de 

setecentos reais, e mais pra frente, vai está mais caro. Vou começar a trabalhar 

enquanto não entro na faculdade de Artes Plásticas”. 

A modernidade trouxe o alargamento do culto do EU, o que chamamos de 

individualismo, o processo de visibilidade dos indivíduos passa pelo fetiche da 

condição humana, a moda é o vetor que move o desejo dos indivíduos, 

principalmente dos adolescentes que vivem em situação de pobreza, por se 

assemelharem aos adolescentes da classe dominante, e lhes trazer status social. A 

“igualdade” do acesso a bens tecnológicos, vestuários e outros bens, dá aos 

adolescentes uma sensação de visibilidade, incentivados por uma forte e sedutora 

máquina publicitária de incentivo ao consumo. 

Os adolescentes acolhidos na ONG Aldeias Infantis de Natal não fogem das 

estratégias do capital divulgadas diariamente pela mídia de sucesso individual e 

consumismo. Incentivados também pelas diretrizes da instituição na intervenção no 

processo de desligamento dos adolescentes, não contraria tal proposta onde o 

adolescente é protagonista do seu desenvolvimento pessoal e profissional sem 

haver um esforço de fazer com que esse adolescente compreenda o contexto 

socioeconômico em que está inserido.  

Contraditoriamente, a prática educativa das ONGs, desde seu surgimento no 

Brasil na década de 1960, tem como base a educação popular. Esse processo 

educativo surgiu através do movimento de cultura popular, que tinha como objetivo 

realizar produção cultural que elevasse a consciência social. Os preceitos desse 

movimento foram transferidos para a educação, que começa a ter um olhar para a 

transformação social, tendo como marco o método de alfabetização de adultos 

desenvolvido por Paulo Freire. 

A educação popular é um método de formação política para as camadas 

populares como forma de constituir sujeitos sociais, com consciência crítica, 

preparados para intervir em espaços públicos. Método que, como já relatado neste 

estudo, a Instituição Aldeias Infantis SOS começou a utilizar no início do século XXI. 

Porém, o que apreendemos no relato dos adolescentes participantes do seu 

discurso é que não emerge de cidadania, dão importância apenas às ações da 

instituição, como se a mesma suprisse todas as suas necessidades. Os 
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adolescentes, em momento algum, citaram a responsabilidade do Estado e os seus 

direitos enquanto cidadãos. 

Essa percepção nos faz questionar se o conceito de educação popular foi 

assimilado em todos os níveis da instituição, se o pragmatismo das ações da 

instituição atropela o planejamento das ações fundamentadas na educação popular, 

e, ainda, se o reduzido número de profissionais para várias ações os deixam 

impossibilitados de se fundamentarem teoricamente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) traz uma proposta 

emancipadora, que “garante” a crianças e adolescentes direitos universais, e a 

“cidadania”, porém coloca para a família, a sociedade e o Estado as atribuições 

dessa garantia. Na falha dessas instituições, é necessário buscar aparatos jurídicos 

para regular os adolescentes encaminhados para instituições que os disciplinem.  

Nessa prática, as ONGs são chamadas a rever os fundamentos das 

intervenções realizadas por elas no intuito de reativar o seu posicionamento de 

resistência ao poder. Essas organizações poderão afirmar o seu compromisso com 

a democracia e o exercício da cidadania junto ao segmento social de crianças e 

adolescentes principalmente, constituindo uma ética que visa à emancipação do 

sujeito. Mas será que existe emancipação no contexto socioeconômico e cultural 

que essas crianças e adolescentes vivenciam? 

Sabemos que nesse contexto, vivenciado pelos adolescentes da instituição 

Aldeias Infantis SOS, longe se estar de alcançar a emancipação; a esperança se faz 

presente – porém árdua é a caminhada. 

 

Sexto encontro – Projeto de Vida 

 

O sexto e último encontro ocorreu no dia 12 de abril de 2012, novamente foi 

programado para ocorrer na sala de reunião da sede do Programa Aldeias Infantis 

SOS de Natal, efetivando-se o encerramento do grupo focal, que teve como tema 

norteador o “Projeto de Vida”. Tivemos a participação de cinco adolescentes: 

Jasmim, Saul, Jonas, Josué e Ágata. Daniel, mais uma vez, justificou a sua 

ausência, Jurema continua evadida e a equipe não tem notícias do seu paradeiro e 

Safira já está morando com o pai e seus irmãos no bairro de Felipe Camarão, em 

Natal/RN. 
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O objetivo do último encontro foi pensar os sonhos e, a partir daí, trazê-los 

para o objetivo de vida. Traçar os passos para alcançar os objetivos sem os 

confundir com os desejos. Os desejos, nas primeiras dificuldades encontradas, são 

fáceis de desistir, e o sonho é um objetivo que não pode sair do foco. 

Houve reclamação de todos os adolescentes no momento em que 

colocamos que aquele seria o último encontro. Explicamos que aquela etapa foi 

vencida e serviu como experiência para a formulação de um projeto mais amplo por 

parte da equipe técnica da Aldeias em ampliar o grupo na inclusão de outros 

adolescentes.  

O relaxamento foi iniciado, solicitando que os adolescentes entrassem em 

uma estória e se imaginassem que estavam em uma ilha deserta e que caminhavam 

sozinhos por essa ilha, observando a natureza, as árvores, os sons dos pássaros e 

o mar. Demos uma pausa de alguns segundos e continuamos: De repente, sente 

uma vontade de sentar de frente para o mar e observar o azul do mar. Continuo 

olhando para o mar e escutando o som das ondas e das árvores. De repente sente 

vontade de fechar os olhos e ficar sentindo apenas o som do mar e das aves. E 

começa a pensar um pouco na sua história de vida. Quando era criança, brincando 

na comunidade, nos momentos bons com a família, lembranças da escola, dos 

colegas, professores, quem sempre os apoiou. Pense no momento em que esteve 

na Aldeias.  

 

Figura 19 – Relaxamento dos adolescentes no último encontro 
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                 Fonte: Arquivo da Autora. 

  

Após uma pausa de alguns segundos, reiniciamos os questionamentos para 

dar direcionamento à reflexão dos adolescentes: Agora pense apenas em você, nos 

seus sonhos, o que o faz permanecer nesta vida. Qual é o seu sonho? Que sonho é 

esse? Um sonho que quer muito realizar? Esse sonho será o seu projeto de vida? É 

ele que vai lhe proporcionar viver bem, viver feliz neste mundo? Com esse sonho 

vou constituir família, me realizar profissionalmente e me realizar na minha 

comunidade e na sociedade? Pare e pense no seu sonho, no seu projeto. Esse 

sonho se torna cada vez mais especial. De repente ainda sentado na areia, abra os 

olhos e vejo no mar um barco. Esse barco vai possibilitar você sair dessa ilha e ir em 

busca dos seus sonhos. Suba nesse barco e vá em busca dos seus sonhos. No 

barco, continue olhando para o mar e indo em busca dos seus sonhos. Só existe 

você, o barco e o seu sonho, que cada vez mais se transforma e se fortalece naquilo 

que você deseja. De repente, vê uma tempestade muito grande, o vento começa a 

ficar muito forte, o barco começa a balançar, está vindo uma chuva forte. Pense que 

não conseguirá realizar o seu sonho, mas de repente aparece um sentimento de 

fortaleza que lhe faz pensar que vai enfrentar essa tempestade. E comece a pensar 

em alternativas que vão fazer com que você chegue no seu sonho. Que alternativas 

são essas? De repente comece a pensar em pessoas, recursos que lhe ajudarão a 

chegar e conquistar o seu sonho. Comece a pensar em pessoas que sempre lhe 
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fortaleceram e nunca lhe deixaram desistir. Pensando nessas pessoas, pense que 

vai passar por essas dificuldades. E a tempestade passa e eu me vejo que continuo 

persistindo e velejando, eu, o meu sonho e o meu barco. Até que começo a ver que 

a viagem está chegando ao fim, e lá na frente existe um porto que você vai deixar 

esse barco e vai levar apenas o seu sonho. Comece a pensar na importância que o 

barco tem na sua vida, ele lhe tirou do deserto e vai possibilitar a você encontrar o 

seu sonho. Continue velejando e vendo que o porto está chegando cada vez mais 

perto. Ao chegar no porto, e agora com toda bagagem de pensamentos, reflexões, 

lembranças, continue a sua caminhada em busca do seu sonho. No porto existe 

apenas você, sua bagagem e o seu sonho. 

Ao finalizar a reflexão no relaxamento, iniciamos as reflexões acerca do 

tema norteador: projeto de vida. Jonas como nos outros momentos, logo começou a 

tecer os seus comentários, dizendo: “Não consegui pensar muito nas coisas que vou 

fazer, pensei apenas na minha situação atual”. 

Saul apenas disse: “Cheguei ao porto”. Jasmim nos surpreendeu quando 

colocou para o grupo que: “O barco para mim era a Aldeia, fiquei preocupada, penso 

todo dia no meu sonho, tenho medo de sair do barco e não saber para onde ir”. 

E Saul complementou o pensamento de Jasmim: “Isso é estranho, vocês 

têm casa, marido e não passaram pelo o que a gente passou. Quando a gente 

pensa em sair, pensa que o mundo vai acabar, doido! Como foi com Jeferson [irmão 

de Safira], que saiu sem trabalho e tá enfrentando uma barra”. 

Os relatos dos adolescentes demonstram a insegurança vivenciada por eles 

nesse difícil momento em que se aproxima a maioridade. Para eles, a instituição tem 

o papel de protegê-los, como também de dá as garantias de suporte financeiro e 

emocional para o enfrentamento da vida fora dos muros da instituição. Esse cenário 

é resultado do problema estrutural vivenciado no Brasil. A desigualdade social e o 

acesso precário aos direitos sociais se fazem presentes na sociedade e atingem 

principalmente a classe trabalhadora. A desigualdade social enquanto uma das 

expressões da questão social é determinada por nossa formação social, econômica 

e política de submissão externa vivenciada pelos brasileiros até a 

contemporaneidade.  

Diante de um histórico marcado por profundas desigualdades sociais, 

adentram nesse contexto mudanças na família e de gênero, que buscam respostas 

em um Estado minimizado marcado pela flexibilização e desregulamentação dos 
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processos de trabalho. O Estado coloca sob a égide das famílias, que vivem em 

busca de estratégias de sobrevivência, a responsabilidade de resolver conflitos 

sociais dos seus membros. Essas famílias encontram, em meio a serviços 

assistenciais escassos e de má qualidade, as estratégias de sobrevivência que vêm 

suprir a imediaticidade de tal problemática.   

As crianças e adolescentes são os segmentos sociais mais atingidos, 

encontrando-se nessa conjuntura em situação de risco social, desprovidos de 

projetos de vida pela falta de acesso aos serviços. A falta de formação educacional e 

profissional os torna indivíduos impossibilitados de se inserir no mercado de 

trabalho.  

Junto a todos os problemas estruturais, os adolescentes ainda se deparam 

com conflitos emocionais causados pelo rompimento do vínculo familiar e 

comunitário com a institucionalização. O retorno a uma família e a sua comunidade, 

que não suprem com os seus desejos, seus sonhos e perspectivas, é por vezes 

inevitável, por não haver outra opção. A fala de Jonas expressa a percepção desses 

adolescentes: 

 

Pensei quase no que Saul pensou, eu saí de casa, mas lá não tinha com 
quem contar, minha mãe traficava, me mantinha apenas com comida e 
lavava minhas roupas. Não queria voltar a morar com minha mãe, mas 
parece que vai ser o jeito, vou sair daqui com uma mão na frente e outra 
atrás. 

 

No segundo momento do encontro, aos adolescentes foi solicitada a 

construção de uma mandala, respondendo as seguintes perguntas: Qual o meu 

objetivo? (sonho) Que caminhos vou traçar para alcançá-lo? (planejamento) Que 

tipo de apoio vou ter? (recursos) Quanto tempo você acha que vai precisar para 

realizar esse objetivo? (metas) 
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Figura 20 – Mandala 

 

                  Fonte: Arquivo da autora. 

 

Explicamos para o grupo que eles necessitavam fazer esse exercício, ter em 

mãos quatro componentes para não sair do foco dos questionamentos. Com isso, 

distribuímos as mandalas e as tarjetas para cada um dos adolescentes. Na tarjeta 

de cor amarela, deveriam colocar o sonho que ficará no centro da mandala, na azul 

“o meu planejamento”, na rosa, “minhas metas” e na bege, “os recursos que preciso 

para atingir os meus sonhos”.  
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Figura 21 – Construção da mandala 

  

                  Fonte: Arquivo da autora. 

 

Quando percebemos que todos os adolescentes tinham terminado a 

atividade, solicitamos que cada um apresentasse a mandala para o grupo. E Jonas 

começou a expor sua mandala para grupo, dizendo: 

 

O meu sonho é ser policial civil. Meu planejamento é terminar o ensino 
médio e entrar na faculdade e cursar Direito. Depois vou fazer concurso 
para atuar na área civil do Rio Grande do Norte. Se tudo der certo, em seis 
anos consigo. Vai melhorar minha situação financeira, ou seja, melhorar 
minha vida. 

 

Logo após essa exposição, questionamos se o mesmo não pensou nas 

pessoas para atingir o seu projeto. E o adolescente Jonas respondeu: “Não, só no 

dinheiro”. 

Saul apresentou a sua mandala dizendo: 

 

Meu sonho é ser um pintor famoso e divulgar o meu trabalho mundo afora. 
Primeiramente, vou terminar os meus estudos, fazer faculdade de artes 
plásticas e viajar para fora para aprimorar os meus conhecimentos. Sobre 
as minhas metas, não tenho certeza, mas vou fazer de tudo. Para chegar lá 
vou recorrer a Ricardo [professor de desenho], aos amigos, às pessoas 
mais próximas e às pessoas que não deixaram de acreditar em mim. 

  

Jasmim foi a terceira adolescente a expor sua mandala para o grupo, na 

ocasião se posicionou dizendo: 
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Meu sonho é buscar a felicidade e ser juíza, no caminho tem muito estudo e 
buscar aprender o máximo. No recurso humano vou precisar de amor, 
confiança, alegria, paz e esperança. E o financeiro, de mim, com o meu 
trabalho. E para as minhas metas, tem um caminho muito longo de cinco 
anos de curso, dois anos advogando e estudar para passar no concurso. 
Vou dar tudo de mim.  

  

O adolescente a expor em seguida era Josué, que apresentou dificuldade de 

falar, ele disse que gostaria de ser dançarino, que precisa fazer curso de dança para 

se profissionalizar, e que não pensou no recurso financeiro, apenas na mãe 

Margarida [cuidadora residente que o adolescente chama de mãe], que sempre lhe 

ajudou. 

Por fim, foi a vez de Ágata, que nesse encontro demonstrava um 

comportamento disperso, não tendo aproveitamento como nos outros encontros. 

Depois de relutar em não apresentar a sua mandala, falou: “Tia, o meu sonho vai 

demorar muito a se realizar, é ser atriz. E eu só tenho quatorze anos, tenho de lutar 

muito para conseguir realizar o meu sonho. Quem vai me ajudar é a minha família, 

sem ela não vou conseguir”. 

Foi a primeira vez que Ágata colocou sua família no seu projeto de vida. Isso 

nos faz refletir que o processo de fortalecimento do vínculo afetivo, realizado todos 

os finais de semana na sua ida para a casa do pai biológico, já está trazendo 

resultados positivos. 

Apreende-se dessas falas que há um discurso vazio dos adolescentes, 

revelador de um sentimento de ajuda mútua, “desejo coletivo”, não condizente com a 

realidade dos mesmos. Percebemos que existem relatos deslocados da situação de 

vulnerabilidade vivenciada por esses adolescentes acolhidos, exprimindo um desejo 

individual idealizado com base no status social, sobretudo no que se refere a 

profissões ligadas a instituições de opressão e defesa social, e também outras 

ligadas ao meio artístico, que faz parte da visibilidade já relatada no quinto encontro. 

O sexto encontro do grupo focal encerrou-se com a clareza analítica da 

longa caminhada a ser feita pelos adolescentes, trilhando caminhos por meio de 

sonhos e esperanças na construção do seu projeto de vida. E quanto à 

emancipação, o que dizer? Como nos expressamos? 

Ao procurarmos aprofundar o conceito de emancipação, como parte da 

modernidade, nos reportamos a Luiz (2011), baseada em Gramsci, indicando ser 

nessa fase que se estabelecem os valores humano-sociais construídos ao longo da 
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história. Sendo o enfoque humanista, o que mais influenciou a modernidade que 

teve como marca a emancipação humana, pela necessidade da humanidade romper 

com os dogmas religiosos e do absolutismo do Estado, valorizando os processos 

científicos. A emancipação humana era fundada nos valores da razão e do 

conhecimento como possibilidade de liberdade.  

As principais categorias do novo projeto civilizatório são: a universalidade, 

que atingia todos os seres humanos; a individualidade, quando os indivíduos são 

considerados como pessoas concretas e não como membros da coletividade; e por 

fim, autonomia, quando os indivíduos têm capacidade de agir por si e adquirir meios 

para a sua sobrevivência através do seu trabalho (ROUANET apud LUIZ, 2011, p. 

9). 

Porém, contraditoriamente, tais valores revolucionários burgueses exaltados 

principalmente na Revolução Francesa35, no século XIX, foram direcionados 

conforme as necessidades de estruturação e desenvolvimento do capitalismo, que 

modifica as relações sociais como processo de produção e acumulação de riqueza, 

com a dominação da classe burguesa sobre a classe operária. Mantendo a ideologia 

de opressão e submissão de uma classe em favor de outra. 

Nesse contexto de classe, Marx (apud LUIZ, 2011, p. 40) entendia que a 

distinção de classe já era impeditivo da emancipação humana. Para ele, a 

emancipação estava ligada diretamente à democracia na superação do indivíduo 

universal e particular, seguindo os moldes da sociedade burguesa, na busca de seus 

próprios interesses, separados dos interesses da comunidade. 

Assim, para acontecer emancipação, é preciso que se extrapolem os moldes 

burgueses para uma dimensão social organizada. A democracia burguesa e seus 

fundamentos liberais estão ligados à propriedade privada, que não universaliza 

direitos, não é igualitária, e muito menos emancipadora de indivíduos. 

Portanto, para o estabelecimento de uma real democracia com a 

participação de todos pelo bem comum, faz-se necessário abolir o domínio de 

classe, com a libertação da classe operária da opressão, estabelecendo realmente 

direitos iguais. Para Marx esse é um processo de autoconscientização que é papel 

dos próprios operários na luta por uma sociedade igualitária, conscientizando-se de 

                                                 
35

 Foi pautada na teoria do liberalismo clássico de John Locke e Hobbes, que pregava uma sociedade 

igualitária e democrática.  
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contradições no que respeita às condições de existência entre a miséria da classe 

trabalhadora e o desenvolvimento da riqueza da classe dominante. 

Como nos indica Luiz (2011), o projeto capitalista de dominação persiste até 

a contemporaneidade, com novas estratégias de sobrevivência diante das 

frequentes crises, aumentando assim o fosso da desigualdade social. Necessita-se 

de um movimento de resistência, com a revisão de valores que façam parte de um 

projeto emancipatório pautado em determinantes históricos e contemporâneos que 

impulsionem uma nova sociabilidade social, possibilitando uma emancipação 

coletiva com aumento da consciência crítica, protagonizada pela classe oprimida. 

Relacionando a necessidade de uma real emancipação com o projeto de 

intervenção com adolescentes da Aldeias Infantis SOS, analisamos que as diretrizes 

institucionais são norteadoras de uma prática que, por vezes, tenta romper com a 

realidade vivenciada pelos adolescentes que estão inseridos precariamente na 

sociedade. Observamos, ao longo da nossa análise, que as diretrizes se 

fundamentam em preceitos da modernidade, que mantêm o quadro de dominação 

de uma classe sobre a outra. 

A intenção da instituição de “emancipar” adolescentes institucionalizados 

que tiveram os vínculos familiares rompidos se defronta como contexto estrutural 

que limita a finalidade da instituição. O contexto reproduz a hegemonia de uma 

classe que reforça as desigualdades da classe trabalhadora. A emancipação, dentro 

dessa lógica, está cada vez mais difícil de ser conquistada por esse segmento 

social. 

Contudo, Marx assinala que a busca pela igualdade poderá ser perseguida 

pela classe oprimida. O que nos revela a necessidade da criação de uma 

consciência crítica dos adolescentes a partir do entendimento e desvelamento da 

realidade vivenciada. O papel de fomentador dessa consciência deve ser exercido 

pela instituição que os acolhe e é responsável pela sua formação. Esta tem papel 

fundamental de não só de exercer a atribuição do Estado na intervenção junto aos 

adolescentes, mas de situá-los quanto a sua importância como sujeito coletivo, 

partícipe da sua comunidade. 

Tal processo de ruptura é respaldado na perspectiva gramsciana de ruptura 

molecular e prática educativa, que poderá contribuir para que o segmento social 

desenvolva uma capacidade crítica para enveredar como protagonista nos 

movimentos e lutas sociais. 
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As aproximações de análise, às quais chegamos com os seis encontros, por 

meio de técnica do grupo focal, possibilitam o desvendamento do cotidiano 

institucional, à medida que aos adolescentes foi dada a palavra, elegendo a cada 

tema debatido – adesão, integração grupal, conhecimento do eu, família, 

acolhimento e projeto de vida, o que mais tocava, o que mais lhe doía, o que mais 

lhe fazia rir, chorar, se alegrar e ter esperança, na contraditoriedade de suas vidas. 
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5 APROXIMAÇÕES DA ANÁLISE 

 

A Aldeias Infantis SOS, como mencionamos na Introdução deste trabalho, foi 

fundada pelo educador Hermann Gmeiner, no período pós-guerra, com base nos 

fundamentos de sua família de origem com a estrutura familiar nos moldes 

europeus, estabelecendo para as crianças que perderam os vínculos parentais um 

modelo de família onde a mãe social (cuidadora residente) desempenhava o papel 

da mulher que provê com os cuidados e educação dos filhos. 

Naquele período, o novo modelo de intervenção junto a crianças e 

adolescentes órfãos da guerra foi considerado inovador, por oferecer um serviço de 

atenção individualizado e de cooperação mútua, onde a estrutura familiar e afetiva 

na casa-lar, “devolvida” a esses órfãos e abandonados, era essencial para o seu 

desenvolvimento. 

A expansão da proposta de Hermann Gmeiner se deu em um período 

propício de expansão das obras filantrópicas, o continente europeu vivenciava o 

fortalecimento das políticas sociais com maior intervenção do Estado pautadas nas 

lutas da classe trabalhadora. A proposta foi favorecida também pela valorização, 

defesa e proteção da criança no século XX, fundamentado numa ética universal a 

ser respeitada pelos Estados nacionais.  

No Brasil, a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes já era 

presente na sociedade desde o período da colonização como parte das estratégias 

de catequização dos nativos. A proposta da Aldeias Infantis SOS chegou ao país no 

final da década de 1960, período de autoritarismo militar, quando se pregava o 

controle social como parte do discurso de segurança nacional. Nesse período, 

política de atendimento à criança e ao adolescente era regulamentada pelo Código 

de Menores (1927), direcionado apenas para crianças e adolescentes em situação 

irregular, como eram nominadas as mesmas. Nesse momento, necessitava-se de 

um número cada vez maior de instituições para acolher crianças e adolescentes que 

vagavam pelas ruas. 

Porém, a organização fundada nos moldes da família patriarcal europeia, 

direcionada para crianças e adolescentes órfãs e abandonadas no pós-guerra, 

implantou no Brasil a metodologia nos mesmos moldes para o que começaram a 

chamar no país de “órfãos sociais”. Estes eram crianças e adolescentes que tinham 
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suas famílias consideradas como incapazes de prover com os seus cuidados. Nesse 

período, nos programas da Aldeias Infantis SOS no Brasil descumpriam-se as 

diretrizes internacionais e desconsiderava-se a importância da família de origem da 

criança e do adolescente. 

Com a Constituição Federal de 1988, que marcou o processo de 

redemocratização do Brasil, novas diretrizes universalizaram os direitos de crianças 

e adolescentes, e, por meio de participação e pressão da sociedade civil, dos 

movimentos sociais, emerge a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), que consolida novos princípios para romper com a cultura de 

institucionalização, dentre eles a valorização da família no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes. 

Porém, contraditoriamente, nesse mesmo período do ganho de direitos 

sociais no Brasil, emerge mundialmente a corrente neoliberal como estratégia para a 

manutenção do capitalismo em um período de superacumulação do capital. Essa 

nova fase impôs mudanças principalmente no mundo do trabalho, com a 

flexibilização dos processos de trabalho, desregulamentação trabalhista, baixos 

salários e ausência de luta sindical.  

A legitimação da ideologia neoliberal ocorreu na contracorrente dos ganhos 

alcançados pelas lutas e movimentos sociais, no processo de redemocratização do 

país, trazendo a redução da intervenção estatal, processo de privatização das 

empresas estatais, e no Brasil, considerado país periférico, a desnacionalização da 

economia. Nesse contexto, as Políticas Sociais foram influenciadas por um discurso 

ideológico, paternalista, acessadas via mercado, fomentadas através de fundos 

sociais, mobilização da solidariedade individual e voluntária, e fortalecimento de 

entidades filantrópicas e não governamentais. 

As contradições entre as estratégias neoliberais e as regulamentações 

internacionais e nacionais relacionadas ao segmento social de crianças e 

adolescentes se reproduzem na sociedade brasileira em um movimento de busca de 

rupturas subsidiadas pela legislação vigente, e por outro lado, a manutenção da 

estratégia capitalista de divisão da classe dominante e da explorada. Essas 

contradições e estratégias vão repercutir no processo de intervenção de crianças e 

adolescentes institucionalizados. 

A ampliação do terceiro setor relaciona-se à desregulamentação do papel do 

Estado, através da redução das suas ações, implantadas de acordo com as 
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diretrizes do ideário neoliberal. O Estado transfere parcela da sua responsabilidade 

para as organizações privadas sem fins lucrativos, porém, estas, com suas ações 

focalizadas e fragmentadas, não conseguem suprir com as demandas sociais, dado 

o aprofundamento da questão social.  

As instituições não governamentais continuam tendo maior participação no 

serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, inclusive sendo uma 

realidade no estado do Rio Grande do Norte, onde se diagnostica a carência de 

instituições no interior do estado, sendo negado para essas crianças e adolescentes 

o atendimento em locais próximo ao seu convívio familiar e comunitário, por vezes, 

rompendo os vínculos afetivos com a família, conforme dados de levantamento 

realizado em março e abril de 2012. 

Apesar de o ECA ter estabelecido que a pobreza não se justifica como 

motivo para o afastamento da criança e do adolescente, o perfil das famílias das 

crianças e adolescentes institucionalizados é constituído daquelas que vivem em 

condição de pobreza, fora do mercado de trabalho formal, com pouca qualificação 

profissional, baixa renda ou mesmo sem renda fixa e falta ou nenhuma escolaridade 

formal.  

Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a família monogâmica 

clássica passa por mutações, quando o homem perde a supremacia no lar, e a 

mulher conquista direitos que lhe coloca com os mesmos direitos e deveres. A 

evolução legal, na busca pela aproximação da igualdade dos sexos, até o início do 

século XXI não conseguiu ultrapassar o legado histórico de opressão.  A mulher 

ainda permanece com a grande parte dos serviços privados da família, que 

determina a dupla jornada de trabalho nos afazeres familiares e no mercado de 

trabalho formal ou informal. 

Como nos reportamos na quarta sessão desta dissertação, observamos que 

diante dos redirecionamentos sociais, culturais e econômicos, e suas contradições, a 

Aldeias Infantis SOS passa por um reordenamento na sua intervenção no início do 

século XXI, na ampliação dos seus objetivos no atendimento de crianças e 

adolescentes com direitos violados e na prevenção da violação de direitos, inserção 

das casas lares em bairros com Instituições Públicas de Atendimento, valorização da 

família, respeito aos princípios da provisoriedade e excepcionalidade, dentre outros. 

Com a realização deste estudo, vimos a nos questionar: será que a instituição 
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consegue romper com os antigos direcionamentos? Existe uma rede de atendimento 

articulada para apoiar e complementar os serviços ofertados pela instituição? 

Observamos que junto com as contradições da metodologia da Aldeias 

Infantis SOS, o contexto social, econômico, cultural e histórico são determinantes da 

problemática das crianças e dos adolescentes que têm seus vínculos parentais 

rompidos. Todos esses determinantes influenciam na vida cotidiana dos 

adolescentes, e certamente irão marcar a sua vida adulta. Neste estudo, procuramos 

desvelar as contradições do processo de desligamento da Aldeias Infantis SOS e as 

perspectivas dos adolescentes ao atingir a maioridade.  

Foram as pesquisas documentais, a observação, os registros fotográficos, 

diário de campo, e a realização de seis encontros do grupo focal, realizados com 

oito adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos de idade acolhidos no programa da 

Aldeias Infantis SOS de Natal, que subsidiaram o desvelamento das contradições 

acerca do processo de desligamento dos adolescentes da instituição e suas 

perspectivas com a saída do Serviço de Acolhimento. 

Observamos que a Instituição Aldeias Infantis SOS utiliza-se do discurso 

neoliberal, que prega, entre outros valores, o culto ao indivíduo, quando se apoia na 

afetividade para a superação da problemática vivenciada pelas crianças e 

adolescentes acolhidos. Despreza a reflexão do contexto socioeconômico da família 

desses adolescentes na formação de uma concepção crítica destes para a 

construção de uma cidadania. Com isso, desresponsabiliza o Estado de garantir 

cidadania para esse segmento social. 

A Aldeias Infantis SOS estabelece nas suas diretrizes que para desenvolver 

as capacidades individuais dos adolescentes, a instituição, garante a formação 

técnica/profissional para o ingresso no mercado de trabalho. Porém, constata-se que 

a baixa escolaridade desses adolescentes acolhidos, aos 18 dezoito anos de idade, 

a falta de oferta para formação gratuita de boa qualidade e a falta de orçamento da 

instituição para inserir os adolescentes em escolas privadas, impedem a inserção 

deles em cursos de formação técnica/profissional. 

Dessa forma, dos oito adolescentes que participaram do grupo focal, temos 

apenas um inserido no Programa Jovem Aprendiz e dois em curso privado de 

auxiliar de escritório. 

Em virtude das várias determinações já mencionadas anteriormente, esses 

adolescentes, ao completar a maioridade, não estão preparados para assumir sua 
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própria sobrevivência. Diante disso, a instituição Aldeias Infantis SOS propõe uma 

intervenção de apoio aos adolescentes após a maioridade. Estão inseridos nesse 

apoio somente adolescentes que obtêm desenvolvimento satisfatório, ou seja, 

aqueles que obtiveram a escolaridade exigida para cursos profissionalizantes, de 

acordo com o seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). E onde ficam aqueles 

adolescentes que não conseguiram romper com as dificuldades emocionais e 

sociais? Ao mesmo tempo, sabemos, ao concluirmos este estudo, que a instituição 

está longe de atingir um Plano de Desenvolvimento Individual satisfatório. 

O projeto de prolongamento da intervenção da instituição é motivo de 

críticas, principalmente pelas autoridades judiciárias que cumprem com as diretrizes 

da legislação vigente onde o vínculo com a instituição se dá até a maioridade. 

Percebe-se, diante dessa problemática, que adolescentes tentam prolongar o 

acolhimento nas instituições com receio de enfrentar a vida fora delas, criando uma 

acomodação, e por outro lado, o Estado não oferece aos adolescentes Políticas de 

Inserção no mercado de trabalho formal.  

Percebemos que a boa intenção da instituição em promover a 

independência e/ou emancipação dos adolescentes, entendendo que não há política 

por parte da instituição de articulação com o Estado no sentido de proporcionar uma 

formação profissional de qualidade. 

Com vimos, a regulamentação da Política de Atendimento às crianças e 

adolescentes no Brasil desde o processo de redemocratização garante os direitos 

desses segmentos sociais, dentre eles o direito à convivência familiar e comunitária, 

que tenta por mais uma vez romper com a cultura da institucionalização. Portanto, 

de acordo com os dados dos adolescentes participantes do grupo focal, 

constatamos que cinco dos acolhidos são adolescentes com longo tempo de 

permanência em Instituições de Acolhimento, contrariando as diretrizes do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). 

Com isso, persiste a reprodução histórica da negação de direitos sociais e a 

dificuldade de inserir as famílias pobres no mercado de trabalho e o acesso a 

Políticas Públicas. As não condições das famílias em termos econômicos 

impossibilitam que essas famílias assumam a responsabilidade de proteger os filhos.  

O presente estudo vem revelar a problemática dos adolescentes que 

retornam à instituição, provenientes de famílias substitutas, o que aponta para 

dificuldades existentes sobre a “adoção tardia” no Brasil, sendo necessário que as 
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famílias adotantes tomem consciência quanto às questões culturais e sociais que 

cercam o tema. 

Em face do pragmatismo das intervenções na rede de atendimento de 

crianças e adolescentes cujos profissionais têm conceitos e padrões idealizados, e 

também passam por dificuldades no processo de trabalho, na execução das 

atividades, muitas vezes são tomadas decisões superficiais em relação ao problema 

encontrado, optando-se por uma solução que parece mais simples, a retirada da 

criança ou do adolescente da convivência da sua família, como se esta fosse a única 

alternativa viável.  

Em relação à temática família, que perpassa toda a discussão que vimos 

fazendo ao longo desta dissertação, entendemos que os atuais debates têm que 

levar em consideração não somente os valores da família, mas os arranjos, a 

ampliação do seu conceito e os vínculos afetivos. 

A ausência da afetividade dos adolescentes que tiveram a convivência 

familiar rompida emerge nas Instituições de Acolhimento, se revela na relação entre 

os acolhidos e se expressa pelos constantes conflitos, pelo alto grau de 

agressividade, de violência e a falta de confiança e de identificação dos 

adolescentes em relação aos cuidadores. Observamos que essa característica 

comportamental é resultado da situação traumática da “ausência de afeto”, 

determinado pelo sentimento de culpa e angústias do rompimento de vínculos, por 

parte do próprio adolescente. 

Durante as oficinas do grupo focal as situações de ruptura foram vivenciadas 

pelos adolescentes em relação à separação da família biológica e à instituição, 

quando se colocou em pauta a tomada de decisão quanto ao seu cotidiano (nos 

espaços de acolhimento, mudança de cuidadores, normas e valores diferenciados 

da sua família de origem) e às perspectivas de vida após o desligamento 

institucional. 

O estudo nos revelou que a falta de informações por parte dos adolescentes 

sobre a sua história de vida, falta de documentos, de fotografias, constituem-se 

elementos que levam à angústia para os adolescentes, que demonstram que, 

apesar dos processos de rupturas de suas famílias, estas ainda são consideradas 

vetor importante para as suas vidas. 

Neste trabalho foram ressaltadas as contradições que envolvem o tema 

família, o que revela a sua complexidade. Em determinados momentos os 
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adolescentes expressaram nos encontros do grupo focal a sua negação em aceitar 

convívio familiar e preferir permanecer no Serviço de Acolhimento, o que denota 

sentimentos de constrangimento e violações por parte da família biológica, quanto 

também de negligências sofridas. 

Observou-se nos relatos dos adolescentes com longo tempo de 

institucionalização a falta de referência familiar e a carência afetiva, substituída pela 

criação de novos afetos em relação aos educadores das instituições por onde 

passou e onde se encontram. 

Como observamos neste trabalho, na metodologia de intervenção da 

Instituição Aldeias Infantis SOS, encontramos tentativas de rupturas em relação ao 

direcionamento original, para alinhar-se às regulamentações nacionais e 

internacionais. Nesse sentido, a instituição pouco se firmou em termos de 

perspectivas transformadoras frente às novas concepções. 

Dos resultados de nossa investigação, apreendemos que, para os 

adolescentes acolhidos a instituição cumpre com o seu papel de subsidiar educação 

básica e segurança nesse espaço. Para eles, as orientações cotidianas da 

instituição fazem com que melhorem as suas relações sociais. Os próprios 

demonstram, através dos seus relatos, que essas instruções poderão ser utilizadas 

no futuro. Com isso, o desligamento se torna para os adolescentes um momento de 

grande instabilidade emocional devido às inseguranças geradas pela falta de 

visibilidade dos seus direitos e acesso às Políticas Públicas, percebendo-se, 

também, fragilidade na formação dos adolescentes, da instituição Aldeias Infantil 

SOS, no que se refere ao entendimento de cidadania e da sua conquista. 

O objetivo almejado pela instituição, no processo de desligamento dos 

adolescentes, está pautado na busca do desenvolvimento das capacidades desses 

para viver uma cidadania plena, contribuindo para o desenvolvimento das suas 

comunidades. Sonhando em conquistar uma autonomia, seja autonomia econômica, 

de autocontrole da sua vida e participação comunitária. Em verdade, para a 

Instituição Aldeias Infantis SOS, o processo de formação do adolescente é 

embasado no conceito de empreendedorismo que o coloca como protagonista de 

seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

O que emerge de nossa análise é o desvelamento de uma instituição que 

mantém em seu discurso institucional princípios de uma formação distanciada dos 
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propósitos de uma formação integral transformadora, do adolescente enquanto ser 

social. 

A análise dos depoimentos dos adolescentes foi reveladora da ausência de 

consciência crítica em relação ao desempenho do Estado em prover, através de 

Políticas Sociais, condições favoráveis ao desenvolvimento e proteção integral dos 

adolescentes. 

Entendemos, com essas reflexões, que os documentos institucionais que 

direcionam à intervenção precisam se despir de um discurso formalista e adentrar-se 

na discussão da cotidianidade de por crianças, adolescentes e suas famílias. A 

construção de um projeto de caráter político e educativo, na reconstrução de 

referenciais da instituição, formação dos profissionais com fundamentos na 

educação popular e conhecimento das contradições da realidade poderão fomentar 

nas crianças e adolescentes acolhidos nos Serviços de Acolhimento a participação 

na reprodução e construção de uma consciência crítica coletiva.  

Em nosso trabalho buscamos apreender e desvelar a realidade da 

Instituição Aldeias Infantis SOS no que se reporta ao processo de desligamento dos 

adolescentes, ressaltando-a como um Serviço de Acolhimento Institucional com 

patamares internacionais e hierarquia complexa e verticalizada na sua gestão. Os 

fundamentos para a ruptura com práticas imediatistas e pragmáticas, nesse 

processo de desligamento, poderão se constituir uma intervenção social que firme 

seus objetivos para uma formação integral e de qualidade. E assim, adolescentes 

egressos dos Serviços de Acolhimento possam vislumbrar uma vida a ser vivida 

enquanto sujeito de direitos e cidadãos do mundo. 
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APÊNDICE A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-graduação em Serviço Social  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

VOLUNTÁRIO Nº _________                                  INICIAIS DO VOLUNTÁRIO________ 

 

1. Esclarecimentos 

 

Este é um convite para a participação do adolescente      

  que está sob sua guarda provisoriamente a participar da pesquisa “O processo de 

desligamento e as perspectivas vivenciadas pelos adolescentes acolhidos no Programa Aldeias 

Infantis SOS de Natal”, que será desenvolvida para subsidiar a dissertação de mestrado da 

pesquisadora Janine Rodrigues Baltazar, discente do Curso de Pós-Graduação em Serviço 

Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, orientada pela Profa. Dra. 

Denise Câmara de Carvalho. 

A participação do adolescente é voluntária, o que significa que ele poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Esta pesquisa procura analisar o processo de desligamento e as perspectivas dos adolescentes 

ao atingir a maioridade. Para alcançar tal objetivo, será utilizada técnica da história oral, com 

grupo de adolescentes entre 15 e 18 anos de idade acolhidos no Programa Aldeias Infantis 

SOS de Natal, que terá fundamental importância para o estudo conter dados principalmente a 

partir do entendimento dos adolescentes, através de suas memórias e recordações do passado 

e compreensão do presente. 

Caso decida aceitar o convite, o(a) adolescente será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: a coleta dos dados será realizada em outubro e novembro de 2011, através de 

entrevistas semiestruturadas, que serão agendadas previamente, de acordo a sua 

disponibilidade.  O uso do gravador depende do seu consentimento através da assinatura do 

Termo de Autorização de Gravação de Áudio. 

Considerando que este estudo visa à coleta de dados de informações sobre o processo de 

desligamento e o ponto de vista dos adolescentes acolhidos, se espera que a entrevista ofereça 

riscos mínimos.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do adolescente não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 
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resultados será feita de forma a não identificar os voluntários, utilizados apenas para fins 

científicos.  

Haverá, no momento da entrevista, em ambiente próximo ao local, o profissional de 

Psicologia da organização Aldeias Infantis para dar suporte em caso de alguma indisposição 

psicológica do entrevistado. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente à Janine Rodrigues Baltazar, no endereço Rua 

Alcindo Dias de Oliveira, 1855, Bl C, Apt. 101, Capim Macio – Natal/RN, ou pelo 

telefone (84) 8803-6080. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova – Natal/RN 

ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

2. Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa O processo de 

desligamento e as perspectivas vivenciadas pelos adolescentes acolhidos no Programa 

Aldeias Infantis SOS de Natal. 

a) Adolescente entrevistado:  

NOME: 

 

Assinatura 

b) Cuidadora Residente Responsável pelo adolescente: 

NOME: 

       

Assinatura 

 

c) Pesquisadora responsável: 

NOME: JANINE RODRIGUES BALTAZAR 

 

       

Assinatura 
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