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RESUMO

A presente pesquisa buscou compreender o processo de deslocamento provisório

de  crianças  e  adolescentes  em  situação  de  abrigamento,  incluindo  os  motivos,

delineando seus perfis e destino pós-acolhimento. Para tanto, foi realizada pesquisa

bibliográfica e de campo nas Casas de Acolhimento de três cidades da região sul

fluminense: Mendes,  Vassouras  e  Rio  das  Flores.  A metodologia  utilizada  foi  a

qualiquanti através de entrevistas onde foram aplicados questionários abertos aos

profissionais e familiares. A pesquisa de campo está em andamento. PALAVRAS-

CHAVE: acolhimento institucional; proteção integral; público infantojuvenil

INTRODUÇÃO

A doutrina de Proteção Integral posiciona as crianças e os adolescentes como

sujeitos  de  direitos,  assegurando-lhes  meios  para  que  se  desenvolvam  física,

mental, moral, espiritual e socialmente num ambiente sadio de forma que a tutela

por parte dos responsáveis priorize seus direitos fundamentais como a liberdade e a

dignidade.  Nesse  contexto,  o  ambiente  mais  adequado  para  o  crescimento  da

criança é, indiscutivelmente, junto a um núcleo familiar.  Contudo, quando a família

de origem se mostra fragilizada e, em alguns casos despreparada, e, oferece riscos

de prejuízos físicos e emocionais graves para suas crianças e jovens, com vistas a

uma medida protetiva, mais prudente é que sejam afastados do lar e inseridos em

um novo ambiente que possa atender as suas necessidades.

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  estabelece  como  política  de

atendimento, programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento

do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar

de crianças e adolescentes através das chamadas Casas de Acolhimento. Nesse

sentido, essas Casas são residências destinadas ao abrigo provisório de crianças e

jovens em situação de abandono ou temporariamente afastados do convívio familiar

por  motivos  diversos,  determinados  juridicamente.  Assim  sendo,  a  presente

pesquisa busca compreender o processo de deslocamento provisório, assim como

suas causas e a reinserção das crianças e jovens em suas famílias.

OBJETIVOS

Geral:  Realizar  uma análise  jurídico-social  da  situação de jovens e  crianças em

processo de acolhimento institucional e verificar se a Doutrina de Proteção Integral

está  sendo  implementada  com o  intuito  de  trazer  conforto  e  esperança  a  esse

público  ainda  em  desenvolvimento.  Específicos:  Estudar  e  teorizar  aspectos  da



legislação  da  Proteção  Integral  incluindo  o  serviço  de  proteção  e  atendimento

integral a família; Delinear o perfil do público infantojuvenil atendido pelos programas

da política assistencial de acolhimento nos municípios de Mendes, Vassouras e Rio

das  Flores;  Coletar  dados  demográficos  quantitativos  através  da  análise  de

documentos  produzidos  pelas  casas  de  acolhimento  das  cidades  supracitadas;

Relatar a implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família;

Examinar o processo de reintegração com a família de origem, família extensa e a

situação daqueles que permanecem nos acolhimentos até completarem 18 anos;

Entrevistar  profissionais  das  Casas  de  Acolhimento  e  familiares  das  crianças  e

jovens gerando dados qualitativos.

METODOLOGIA

O projeto tem como fundamentação teórica: pesquisa bibliográfica em livros,

artigos científicos, legislação, além disso, está sendo desenvolvida uma pesquisa de

campo  de  cunho  exploratório  quali-quanti,  bem  como  o  levantamento  do  perfil

demográfico, entrevista com os atores sociais envolvidos tendo como instrumento

questionário com perguntas abertas e observação participativa, com foco nas Casas

de Acolhimento das cidades de: Rio das Flores, Vassouras e Mendes no interior do

Estado do Rio de Janeiro. O Projeto foi submetido para avaliação do Comitê de Ética

em Pesquisas com Seres Humanos do Centro Universitário Geraldo Di Biase, sendo

aprovado. CAAE nº: 83707518.9.0000.5609.

DESENVOLVIMENTO

Na década de 80, com Constituição de 1988, e principalmente, com a Lei nº

8.069/90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, passamos a ver em

âmbito nacional, uma ruptura com a regulamentação de cunho punitivo adotada até

então,  para  implemento  de  uma  estrutura  educativa.  A Carta  Magna  antecipou

valores  e  princípios  de  Convenções  Internacionais,  estabelecendo  como  valor

supremo, o princípio da dignidade da pessoa humana, dedicando-se no seu Título

VIII,  Capítulo  VII,  art.226 a 230,  à criança e ao adolescente,  indicando-os como

pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos e de prioridade absoluta, dignas

de proteção integral.

Por este ângulo,  imperiosa se mostra a análise a respeito desses sujeitos

objetos da Doutrina de Proteção Integral que compreende o direito à vida, à saúde e

à convivência familiar e comunitária. Visando preservá-los, o Estatuto da Criança e

do Adolescente prevê o acolhimento institucional, medida provisória e excepcional,



empregue como uma forma de transição para reintegração familiar.

RESULTADO PRELIMINARES

As entrevistas com coordenadores, técnicos e cuidadores trabalhadores das Casas

de Acolhimento mostraram até o momento que:  1-  o  público atendido por essas

instituições enfrentam problemas de violência doméstica do tipo: sexual,  física e

negligência; 2- o afastamento familiar é muito doloroso para as crianças, pois não

entendem o  motivo  de  estarem longe  de  seus  responsáveis  mesmo  tendo  sido

abusadas;3-  os  adolescentes  apresentam maior  dificuldade  de  se  adaptarem  às

regras  do  Acolhimento;  4- na  ocasião  do acolhimento,  são  analisadas  as

necessidades de cada criança e adolescente sendo imediatamente inseridos nas

escolas locais, passando por avaliações e tratamentos médicos; 5- de modo geral a

família de origem não visita as crianças e adolescentes dificultando todo processo;6-

muitas  crianças  e  adolescentes  vão  para  famílias  extensas  e  poucos  são

adotados;7- o processo de destituição do poder familiar leva muito tempo na justiça,

notamos inclusive um caso cujo trâmite completou 9 anos; 8-alguns continuam nos

acolhimentos  até  completarem  a  maioridade e  apresentam  dificuldade  de  se

inserirem na sociedade;9- coordenadores apontaram a necessidade da criação de

projetos que amparem esses menores após o processo de acolhimento e que possa

oferecer  a  eles  moradia,  tendo  em  vista  que,  a  grande  maioria  não  possuem

estrutura familiar que os abrigue. 
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