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Resumo 

O trabalho em questão propõe estabelecer uma reflexão sobre a política de 

atendimento e o processo de acolhimento institucional no Brasil, com destaque ao 

trabalho desenvolvido voltado a preparação para o desligamento do jovem adulto, 

em função deste ter completado a maioridade civil. Ainda buscaremos elaborar uma 

reflexão crítica sobre os Jovens Egressos de Acolhimento Institucional, através do 

olhar do assistente social, desvelando as características de suas intervenções nesse 

processo. 

Introdução 

O presente trabalho tem como proposta compreender e interpretar como se 

constituiu o processo de institucionalização no Brasil, de crianças e adolescentes ora 

alijados de seu contexto familiar, bem como entender o trabalho do assistente social, 

dentro do proposto na política pública, em específico com jovens egressos de 

acolhimento institucional, reinseridos na sociedade. Segundo Oliveira (apud, Bernal, 

2004), o longo período de institucionalização de crianças e adolescentes, e a não 

preparação para o momento do desligamento da instituição, acompanha a 

sociedade Brasileira desde o período colonial. Desde essa época, os processos de 

entrada e saída do abrigo sempre foram desconhecidos por parte da criança. Se a 

criança não sabia seu destino quando entrava na instituição, o desconhecimento 

sobre a saída era ainda maior. O abrigo era visto pela sociedade como uma forma 

de controle social e um depósito de crianças, que muitas vezes eram excluídas pela 

elite. Para estes o preconceito era um signo, que marcava as crianças e jovens 

pobres, pois em sua maioria, eram nascidos fora do casamento, deixados nas ruas 

pelas próprias mães, ou entregues a roda dos expostos, pelo fato da família não 

aceitar um filho advindo fora do casamento, sendo assim, adensando o número de 

crianças em situação de rua, consequentemente a prostituição e pauperismo. Nesta 

época (séc. XVIII), estes eram vistos pela sociedade como vadios e vagabundos, e o 

Estado, por sua vez, buscava formas de impor a disciplina, através da formação 

moral e religiosa, tendo uma educação diferenciada para crianças brancas e negras, 

onde as meninas brancas eram ensinadas a serem boas donas de casa e as negras 

a serem apenas empregadas domésticas ou até mesmo escravas, os meninos eram 

ensinados a trabalhar para serem os provedores do lar, tendo a família sempre 

submissa a ele. Visando diminuir o número de crianças abandonadas foram criados 
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projetos e Leis para inseri-los no mercado de trabalho, pois para elite era a melhor 

maneira de controlá-los, deixando os estudos para segundo plano. Como primeira 

ação concreta do Estado, cria-se o primeiro juizado de menores, e pouco depois, em 

1927 é aprovado o primeiro código de menores, e através deste, o Estado implanta 

diversas políticas para atender crianças pobres e suas famílias, e posteriormente 

são criados outros serviços para melhor atender essa população, sendo alguns 

deles: SAM (Serviço de Assistência ao Menor); PNBEM (Política Nacional de Bem 

Estar do Menor); entre outras, que foram criadas com a mesma finalidade, que era 

conter a criança pobre a qual era considera um risco para a sociedade, e suas 

famílias consideradas incapazes de dar uma formação moral pelo fato de serem 

pobres, sendo assim, a criança era propriedade do Estado, e o centro da lógica do 

código de menores era a doutrina da situação irregular. Com a criação do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) em 1990, passam a ser vistas como sujeitos 

de direitos, devendo ser protegidas integralmente, sendo então responsabilidade da 

família, da sociedade e do Estado, deixando de carregar o rótulo de menor 

abandonado, conforme o consta no ECA que traz o princípio de que todos são 

responsáveis pelos cuidados da criança e do adolescente. Foi através das políticas 

públicas que se criaram serviços, onde pudessem dar maior proteção ao jovem 

egresso, um deles é a Republica Jovem, onde podem permanecer nela por um 

determinado período, para que possam se estabilizar financeiramente, desenvolver 

a autogestão, auto-sustentação e independência, podendo construir uma nova 

história de vida. Entende-se que ainda á muito a se fazer, as políticas existentes não 

são suficientes para atender a demanda apresentada e é nesse processo que o 

assistente social tem um papel fundamental para a construção de ferramentas que 

possibilitarão que este jovem recém egresso possa, quando sair, ter autonomia para 

conduzir a própria história de vida. 

Objetivo 

Entender qual é a importância do trabalho do assistente social na preparação do 

jovem, para o desacolhimento institucional, e se há políticas de atendimento para 

este seguimento. 

Metodologia 

A presente pesquisa de cunho teórico (bibliográfico) terá como natureza a análise do 

trabalho desenvolvido pelos profissionais na área da criança e adolescência, sendo 
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realizada análise qualitativa através da realização de entrevista semidirigida, com 

três assistentes sociais, sendo estes SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional a 

Criança e ao Adolescente); no CREAS (Centro de Referência Especial da 

Assistência Social); e em República Jovem, buscando a compreensão do trabalho 

realizado. 

Desenvolvimento 

Em primeiro momento faremos uma breve discussão sobre o contexto sócio-histórico 

do abandono no Brasil, e como as crianças e adolescentes pobres eram vistas 

perante a sociedade. No segundo capitulo discorremos sobre a Institucionalização 

de Crianças e Adolescentes na Contemporaneidade, discutindo a legislação vigente, 

a política pública de atendimento, e os motivos que levam ao abrigamento, e o 

processo de desligamento. No terceiro capitulo iremos fazer uma discussão sobre o 

trabalho dos assistentes sociais, para assim conseguirmos compreender como o 

trabalho profissional se desenvolve na execução da política pública. 

Resultados Preliminares 

Busca-se como resultado, entender, as dificuldades enfrentadas pelos assistentes 

sociais em relação aos serviços de acolhimento institucional e como também 

ressaltar a importância da política pública e Leis que respaldam o direito da criança 

e do adolescente. Entretanto, no decorrer de todo o conteúdo, procuramos trazer 

uma reflexão sobre os processos enfrentados pelos jovens egressos, e as 

dificuldades no cenário político e econômico da sociedade contemporânea. 

Referências Bibliográficas 

BERNAL, Elaine Marina Bueno, Arquivos do Abandono. São Paulo: Cortez, 2004. 

CARDOSO, Maria de Fatima Matos, Reflexões sobre instrumentais em serviço 

Social. São Paulo: LTCE editora, 2008. 

_______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 2007. 

FIGUEIRÓ, Martha E. Soares da Silva, Acolhimento Institucional: a maioridade e 

o desligamento. Jundiaí: Paco editorial, 2012. 

OLIVEIRA, Flavia Leticia. /Acolhimento Institucional e Maioridade: uma análise 

da saída do jovem do abrigo à luz da teoria do reconhecimento de Axel 

Honneth./ Disponível em 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=f3c985feac25c219./ Acesso em: Jun/2016. 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=f3c985feac25c219./

