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Resumo: O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura à cerca 

do projeto de vida de adolescentes em casas de acolhimento institucional, 

buscando compreender os aspectos relacionados à subjetividade dos mesmos, 

assim como, identificar os principais ângulos de um projeto de vida investidos 

por este grupo. Entende-se, dessa forma, que que o projeto de vida é 

importante para o desenvolvimento saudável do sujeito, podendo auxiliá-lo a ter 

uma atitude mais positiva diante de eventos da vida. Através deste estudo, foi 

possível observar que há um déficit de pesquisas e conteúdos teóricos que 

abordem este tema, o que dificulta a compreensão sobre como esses 

adolescentes saem das casas de acolhimento e o que buscam para suas vidas. 

Palavras-chave: Projeto de vida, acolhimento institucional e adolescentes. 

Abstract: The objective of this study was to carry out a literature review about 
the life project of adolescents in institutional shelters, seeking to understand the 
aspects related to their subjectivity, as well as to identify the main angles of a 
life project invested by this group. It is understood, therefore, that the life project 
is important for the healthy development of the subject and can help him to 
have a more positive attitude towards life events. Through this study, it was 
possible to observe that there is a lack of research and theoretical content that 
addresses this issue, which makes it difficult to understand how these 
adolescents leave shelters and what they seek for their lives. 
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Introdução 

Li (2011), define a adolescência como uma fase de transição entre a 

fase infantil e a fase adulta, sendo um processo biopsicossocial, no qual 

ocorrem mudanças no âmbito biológico, psicológico e social. A partir do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Nº 8.069, de 1990, pode-se 



compreender que a adolescência ocorre entre os 12 e 18 anos de idade, no 

entanto, pesquisas recentes afirmam que a adolescência pode ser prolongada 

até os 25 anos de idade. (Stetka, 2017)  

Para se assegurar os direitos e deveres das crianças e dos 

adolescentes, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e 

acordo com o Artigo Nº 4 do ECA (1990), é dever da família, da comunidade, o 

Estado e da sociedade garantir o direito da criança e do adolescente à vida 

saudável e efetivação da cidadania, da cultura e da liberdade. Sendo assim, é 

dever de todos garantir a seguridade da criança e do adolescente, 

proporcionando uma vida íntegra, livre de negligência, violência, exploração, 

discriminação, crueldade e opressão, garantindo dessa forma que seus direitos 

fundamentais sejam preservados (Constituição da República Federativa do 

Brasil, 1988). 

O acolhimento institucional como medida protetiva  

De acordo com Santos (2013) nem sempre a família é a opção ideal 

para a convivência ou mesmo a sobrevivência das crianças e adolescentes. 

Algumas famílias não podem ou não querem cuidar dos seus filhos, o que 

resulta em encaminhamento para o Conselho Tutelar e posteriormente, após 

os trâmites necessários, pode resultar na ida dessa criança para a casa de 

acolhimento institucional, sendo que algumas delas passam a infância e/ou a 

adolescência inteira reclusas nessas instituições, tendo pouco ou nenhum 

contato com a família de origem.  

 Casas de Acolhimento Institucional, comumente conhecida como 

“abrigo” pelo senso comum, é, segundo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) um espaço de proteção provisório, destinado a crianças e adolescentes 

privados da convivência familiar, por diversos motivos de risco social e pessoal 

ou por terem algum direito humano violado (Estatuto da Criança e do 

Adolescente, 1990, sendo que, quando há a ocorrência desses fatos, há a 

possibilidade de afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar e 

o acolhimento institucional é geralmente visto como medida protetiva para os 

mesmos (art. 98, ECA). Dessa forma, o acolhimento institucional é uma 

estratégia reconhecida e regulamentada pelo Estatuto da Criança e do 



Adolescente para garantir o direito de desenvolvimento da criança e do 

adolescente, livre de violações. 

A partir das contribuições de Rizzini (2007), é possível compreender que 

a promoção de ações efetivas de inserção social se constitui em um objetivo 

permanente para que a casa de acolhimento institucional consiga ser uma 

medida protetiva de caráter excepcional e transitório. Transitório, pois o 

acolhido irá deixá-lo ao completar 18 anos, e por ser indicado que este 

permaneça pelo menor tempo possível. Sendo assim, o que tem sido feito para 

prepará-lo para a vida fora da casa de acolhimento é essencial, pois mesmo 

que o adolescente continue frequentando a escola regular, pode não ser 

suficiente para a construção de seu futuro idealizado.  

Projeto de vida 

A adolescência é tradicionalmente conhecida pela Psicologia como uma 

fase marcada por crises e conflitos, no entanto, novos estudos apontam que 

ela é uma etapa da vida com grande potencial para o desenvolvimento positivo, 

por ser caracterizada pela instalação de novos hábitos de conduta e modelos 

de socialização, bem como pela oportunidade de aquisição de novas 

habilidades e recursos para lidar com as transições que lhe são próprias 

(González et.all, 2009).  

A forma como o adolescente pensa em grupo e seu contexto social 

influenciam na escolha de um projeto de vida (Machado, 2015). Neste contexto, 

ter projetos de vida pode trazer benefícios para os jovens, assim como pode os 

proteger de comportamentos autodestrutivos, como uso de drogas. Também é 

possível afirmar que após estabelecer um projeto de vida, o sujeito se motiva a 

ter uma atitude mais positiva diante da vida, com metas e projetos futuros 

(Damon, 2009). Não há determinações sobre projetos de vida, não tendo um 

aspecto da vida que vale mais ou menos a pena investir, sendo que cada 

sujeito foca em algo que lhe é importante.  

Diante do exposto, é necessário levantar o questionamento: quanto mais 

tempo se passa em uma Casa de Acolhimento Institucional, menos se investe 

em projeto de vida? Neste sentido, a partir do conteúdo apresentado neste 

presente artigo, as autoras postulam que, a inserção de um projeto de vida 



(PV) para esse grupo pode auxiliá-los o a pensar com mais clareza em 

diversos âmbitos de suas vidas, a fim de obter projetos duradouros e realiza-

los. Também se faz importante destacar que apesar da importância do 

estabelecimento de um PV, é difícil fazê-lo, principalmente com o grupo de 

adolescentes em instituições de acolhimento institucional, por estarem em 

segredo de justiça. 

Este estudo se faz importante para a comunidade acadêmica, para 

profissionais que possuam interesse pelo assunto e para a população por 

abordar questões de possíveis futuros profissionais, pais e pesquisadores que 

contribuirão para a sociedade. É importante traçar um projeto de vida com os 

adolescentes da casa de acolhimento para que possam buscar formas 

diferentes das que já conhecem, de contribuir consigo e com o ambiente em 

que vivem. 

Objetivos 

Portanto, pretendeu-se identificar a forma como as pesquisas realizadas 

e teorias publicadas estão retratando o projeto de vida para adolescentes em 

casa de acolhimento, assim como, compreender o quanto o projeto se vida se 

faz importante para este grupo, além de observar os investimentos mais 

comuns na promoção de PV nos diferentes aspectos da vida dos adolescentes.  

Metodologia  

Realizou-se pesquisas bibliográficas no mês de maio de 2018, sobre 

artigos publicados que retratassem adolescentes em casa de acolhimento 

institucional e projetos de vida para adolescentes para fundamentar a presente 

pesquisa. Utilizou-se os descritores “adolescência”, “casa de acolhimento 

institucional”, “adoção”, “projeto de vida”, “subjetividade”, “acolhimento 

institucional”, “projeto de vida e adolescentes”, “projeto de vida e adolescência”, 

“projeto de vida e casa de acolhimento institucional”, “projeto de vida e abrigo” 

e “projeto de vida e orfanato” nas bases de dados Scielo Brasil 

(http://www.scielo.br/); Pepsic – Periódicos Eletrônicos em Psicologia – 

(pepsic.bvsalud.org) e LILACS (lilacs.bvsalud.org)  

http://www.scielo.br/
http://pepsic.bvsalud.org/


Para avaliar quantitativamente os artigos, foi possível obter o resultado 

9173 ao todo, dos quais, ao utilizar descritores para critério de eliminação, 

como “Brasil”, “português” e recorte temporal de 4 anos, o numero de artigos 

utilizados na presente pesquisa foi 24. 

Resultados  
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Se faz importante esclarecer que as palavras “abrigo” e “orfanato” estão 

em desuso, sendo correto referenciar por Casa de Acolhimento Institucional 

(Plano Nacional, 2006). Entretanto, foi necessário a inserção de tais 

nomenclaturas para ampliar a gama de resultados, devido a escassez dos 

mesmos e segundo a relevante quantidade de estudos publicados em datas 

anteriores a nova terminologia.  

Discussão dos dados levantados: Projetos de vida e suas variantes 

De acordo com o foi visto durante o presente artigo, embora o 

acolhimento institucional seja uma medida de proteção para crianças e 

adolescentes, a institucionalização dos mesmos pode ser vista como um risco 

para o desenvolvimento, visto que mesmo ela sendo de aspecto temporário, é 

caracterizada por eles como um rompimento dos vínculos afetivos ou de 

violência (Fernandes e Monteiro, 2017). Fernandes et al (2015), alegaram em 

seus estudos que os adolescentes que vivem em casas de acolhimento 

institucional, apresentam situações de estresse em vários aspectos da vida, 

como na escola, em questões de ordem financeira ou jurídico-institucional, ou 

na família. Ademais, as instituições podem possuir alta rotatividade de 

funcionários, falta de atividades planejadas ou falta de apoio afetivo, 

contribuindo assim, de forma negativa para o desenvolvimento dos jovens que 

se desenvolvem nestas instituições (Fernandes e Monteiro, 2017).  

Considerar as mudanças estruturais dos adolescentes pode influenciar 

na qualidade do desenvolvimento de uma implicação educativa e terapêutica. 

Por exemplo, na adolescência ocorrem mudanças na massa cinzenta, 

associadas ao aumento da efetividade, eficiência e do controle das funções 

cerebrais e isso de certa forma, altera a maneira do sujeito em lidar com 

Gráfico 03- seleção de artigo por descritos no buscador Lilacs 

nacional 

 

0 0 0

Casa de Acolhimento
Institucional

Projeto de Vida e Adolescentes Projeto de vida e adolescência

BUSCADOR LILACS



determinados eventos, assim como, influencia diretamente na forma como 

constrói seu projeto de vida (Dagnoni, 2014). 

Projeto de vida para adolescentes institucionalizados 

Em constância com essa questão, é valido citar que o contexto em que o 

sujeito está inserido contribui para as escolhas que fará e para os projetos que 

irá traçar. Dessa forma, o processo de identificação e adoção de um projeto de 

vida não se dá por um efeito natural, mas sim através de planejamento, das 

relações e das convivências. Sendo assim, como a escola deve fazer parte da 

vida de todos e por ser recheada de conteúdos de instrução e de experiências, 

é coerente apontá-la como colaboradora para a formação de projetos de vida. 

Com isso, ampliar as possibilidades e as vivências do adolescente na escola 

pode contribuir para a identificação e construção de projetos de vida (Klein & 

Arantes, 2016). 

O projeto de vida não é algo individual na vida dos adolescentes, já que 

eles estão inseridos e são atuantes na sociedade, e é por esse motivo que a 

escola é grande influenciadora na construção destes projetos de vida, por ser 

formadora de novos conceitos e vínculos afetivos. Entretanto, é na família que 

surge o sentido de pertencimento, transmitindo através de seus “legados” 

ideais e potencialidades para desenvolver projetos de vida semelhantes ou 

distintos dos membros familiares (Almeida & Magalhães, 2011).  

Segundo os estudos de Pereira & Stengel (2015) no cenário 

contemporâneo o sujeito precisa criar e colocar em pratica planos cada vez 

mais rápido, para conseguir acompanhar as ágeis mudanças. Diante disso, os 

projetos de vida (PV) se transformam de acordo com o contexto, mas é sempre 

relevante que se considere as singularidades e a diversidade cultural para a 

elaboração de um PV, a fim de planejarem no presente as ações que devem 

ser realizadas e assim, alcançar o objetivo no futuro. 

Considerações finais 

Observamos, a partir da leitura e análise dos trabalhos já produzidos a 

respeito da temática, que pouco se aborda sobre o tema, tendo grande déficit 

de pesquisas investidas nesse assunto específico. Alcançamos nosso objetivo 

ao analisar que as pesquisas tratam o projeto de vida para adolescentes em 



instituições de acolhimento institucional como algo importante que deve ser 

realizado, e concluindo que os aspectos mais investidos para desenvolvimento 

de projetos de vida são estudos, família e trabalho. Entretanto, nosso problema 

de pesquisa (Quanto mais tempo se passa em Casas de Acolhimento 

Institucional, menos se investe em projetos de vida?) não foi respondido devido 

aos poucos estudos relacionados. 

Entendemos que se faz importante o investimento em projetos de vida 

para o grupo em questão na presente pesquisa, a fim de auxiliá-los a ter 

projeções sobre o que pode ser planejado no presente dentro das 

circunstâncias em que estão inseridos, para que no futuro possam seguir o 

planejamento e colocar os projetos de vida em prática.  Entretanto, devido as 

variáveis que desenham a história de vida de adolescentes em casa de 

acolhimento institucional, sabe-se que há pouco investimento em projetos de 

vida, assim como, pode ocorrer grande rotatividade de profissionais -

cuidadores, assistentes sociais, psicólogos e psicopedagogos- dificultando a 

possibilidade de investimento no foco de projetos para a vida.  

Diante do exposto, em guisa de conclusão, a escola pode ser uma 

grande aliada deste grupo para que possam desenvolver projetos de acordo 

com o ambiente em que vivem e de acordo com as possibilidades que 

possuem. Para isso, é imprescindível que bons profissionais coloquem 

disposição e cautela para acessar este grupo, procurando considerar cada 

integrante como seres atuantes de suas próprias histórias, com culturas e 

gostos diferentes, sem generalizar para um julgamento ou ideias cristalizadas, 

pois antes de serem adolescentes em uma instituição de acolhimento, são  

adolescentes comuns, que passam pelas mudanças proporcionadas pela 

puberdade e vivem a fase da adolescência como qualquer outro sujeito da 

mesma faixa etária. 

Como, de fato, poucas respostas colaboraram para esclarecimentos na 

temática abordada, será enriquecedor poder observar resultados de um projeto 

de vida aplicado com adolescentes em casa de acolhimento institucional, 

sendo possível identificar quais aspectos seriam investidos por eles e o quão 

positivo seria em suas trajetórias. Ademais, pesquisas que compreendam a 

subjetividade do adolescente em instituições de acolhimento em conjunto com 



os seus planejamentos para o futuro também seriam enriquecedoras para a 

comunidade de psicologia. 
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