
TÍTULO: O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DEFICIENTES: NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: Ciências SociaisSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): MARÍLIA ALGARVE SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PRISCILA BERALDA MOREIRA DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



1 

 

1. RESUMO  

Este trabalho tem o objetivo de analisar as diretrizes da Política de            

Assistência Social na institucionalização de crianças e adolescentes deficientes.         

Elegeu-se, para tanto, a elaboração da trajetória histórica da deficiência e a atenção             

estatal proporcionada a estes pequenos cidadãos. Para esta pesquisa foram          

utilizadas a análise documental e bibliográfica tendo como referenciais autores e           

pesquisas com desenvolvimento embasado na temática da infância e da deficiência.           

Este estudo possibilitou constatar os desafios vivenciados e a invisibilidade destas           

crianças e adolescentes deficientes nas políticas de proteção social. O trabalho           

contribui para a reflexão de mudanças de práticas que findam no confinamento,            

invisibilidade e exclusão social. A discussão sobre a institucionalização de crianças e            

adolescentes deficientes é um debate pouco abordado, desta forma, a pesquisa           

buscou dar visibilidade a estes sujeitos fomentando a luta social dos seus direitos.  

  

Palavras-chave: Institucionalização; Crianças e Adolescentes Deficientes.  

  

2. INTRODUÇÃO  

O tema abordado nesta pesquisa surgiu inicialmente a partir da indagação           

sobre a questão do abandono na infância e os serviços de acolhimento voltados a              

esse público. Contudo, no desenrolar da pesquisa, observou-se que, dentre essas           

crianças e adolescentes, havia um grupo ainda mais invisível à sociedade dentro das             

instituições de acolhida: às crianças e adolescentes deficientes, estigmatizadas e          

estereotipadas.  

É a partir da observação dos diversos entraves que as pessoas deficientes            

vivenciam que surgem as questões iniciais norteadoras deste trabalho. A discussão           

sobre a dupla condição – o afastamento ou perda do vínculo familiar paralelamente             

aliados à deficiência induziram a inquietação desta pesquisa em averiguar a           

instituição pública responsável pelo acolhimento e o atendimento ofertado a esses           

sujeitos. 

A temática escolhida que instigou a pesquisa não foi construída por           

experiências pessoais ou profissionais, mas através da consulta inicial sobre abrigos           

e pelo intento em investigar e apontar os paradigmas sócio históricos sobre            
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o conceito do abandono, conjuntamente com a deficiência. Espera-se com este         

trabalho contribuir para uma análise crítica dos serviços socioassistenciais prestados          

a esta demanda, dando visibilidade a uma realidade pouco explorada ou mesmo não             

percebida. Assim, nesta pesquisa, o público alvo são os invisíveis e excluídos nesse             

contexto: as crianças e adolescentes deficientes que apresentam necessidades de          

tratamento e cuidados específicos nos serviços de acolhimento institucional.  

  

3. OBJETIVOS  

Esse trabalho analisa o acolhimento direcionado às crianças e adolescentes          

deficientes institucionalizados. Constatando que, segundo a Política Nacional de         

Assistência Social (PNAS)  esse público é encaminhado ao Serviço de Proteção          1

Especial de Alta Complexidade . O objeto apresentado é direcionado para as           2

crianças e adolescentes deficientes e institucionalizados, pois objetiva-se        

compreender a questão de como estes pequenos cidadãos têm recebido a devida            

atenção do Estado nesta perspectiva. 

Desta forma, essa pesquisa tem como objetivo geral analisar as diretrizes da            

Política de Assistência Social voltadas para o atendimento da criança e do            

adolescente deficientes e institucionalizados.  

Os objetivos específicos pertinentes a esse trabalho consistem em apresentar          

inicialmente uma breve trajetória sócio histórica da deficiência, com o intuito de            

visualizar com maior clareza a construção social da identidade desses sujeitos,           

conciliando a introdução das políticas de assistência social à infância nessa           

perspectiva. Posteriormente, intenta-se a compreensão da política institucional de         

acolhimento embasada nos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do           

Adolescente (ECA) , pelo Estatuto da Pessoa Deficiente (LBI) e pela Política           3

Nacional de Assistência Social (PNAS). Sobretudo, será apresentada uma análise          

1 A Política Nacional de Assistência Social (...) expressa exatamente a materialidade do conteúdo da               
Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade               
Social. (PNAS, 2004. PG 11) 
2 Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem proteção 
integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo 
familiar e, ou, comunitário. (PNAS, 2004. Pg. 38) 
3 O abrigo constitui-se em uma medida de proteção excepcional e provisória aplicada a qualquer 
criança e adolescente violado ou ameaçado em seus direitos básicos, seja por omissão do Estado, 
pela falta, omissão ou abuso dos pais/ responsáveis, ou em razão de sua conduta (art. 98, ECA) 
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do documento de regulamentação nacional sobre as Orientações Técnicas de          

Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Por fim, considera-se          

fundamental analisar a responsabilidade do Estado neoliberal frente à questão da           

vulnerabilidade social da criança e do adolescente deficiente institucionalizado,         

vinculada ao estigma sócio histórico da deficiência e o confinamento institucional.  

   

4. METODOLOGIA  

Para obter um entendimento na totalidade da questão aqui trabalhada, o           

método marxista é elementar para uma apreensão integral do objeto. A discussão            

embasada nos fundamentos da teoria marxista buscará apreender o objeto em           

pesquisa a fim de conhecê-lo e interpretá-lo, reproduzindo sua estrutura e dinâmica,            

ou seja, o serviço de institucionalização destinado ao público em estudo. Para Marx             

“o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico partindo da aparência,            

visa alcançar a essência do objeto” (MARX, apud Netto, 2011, p. 22). O método              

marxista contribuirá na apreensão da essência do objeto estudado e, através da            

dialética sócio histórica, na compreensão da objetividade da exclusão social e seu            

impacto na institucionalização das crianças e adolescentes deficientes.  

Para a elaboração deste panorama histórico será utlizada a pesquisa          

bibliográfica, tendo como referenciais autores que tenham desenvolvido seus textos          

embasados na temática da história da infância e da deficiência, suas conquistas,            

benesses e direitos adquiridos. Dentre esses autores, Philippe Ariès, que debruça          

seus estudos sobre a trajetória das crianças, Irene Rizzini, que aprofunda sua obra            

na observação e pesquisa com crianças deficientes, Lanna Júnior, Otto Marques         

Silva e Débora Diniz que abordam com profundidade a questão da deficiência.  

Além da pesquisa bibliográfica, será utilizada a pesquisa documental para          

elucidar com mais probidade esse percurso. Propõe-se a análise documental com           

referência principalmente à Política de Assistência Social, destacando o atendimento          

abrangente às crianças e adolescentes deficientes na contemporaneidade e frente          

ao estado neoliberal, tendo como intuito descortinar sua inserção na história da            

sociedade. Com os instrumentais de pesquisa pretende-se erigir um trabalho         

consciencioso, crítico e que desperte a compreensão e consciência sobre a           
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realidade da institucionalização de crianças e adolescentes deficientes no contexto          

de desmonte de direitos.  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

 Para dar início à elaboração do primeiro capítulo foi considerada uma reflexão            

do estigma social da deficiência e as raízes que construíram a identidade da             

infância. Nessa diretiva, buscou-se compreender os impactos da contextualização         

sócio histórica da política de acolhimento institucional voltada à criança e           

adolescente e a atenção referida à questão da deficiência no interior da Política de              

Assistência Social.    

O primeiro capítulo aborda o princípio e o desenrolar da história da deficiência          

aliada à infância, do período antigo até a constituição da Política Nacional de             

Assistência Social. Tal trajetória mostrou a perversidade e crueldade a que estes            

sujeitos foram submetidos e ajudou a visualizar a estigmatização da deficiência e            

a exclusão social vivenciada nos dias atuais para estes cidadãos. Evidencia-se          

também as conquistas alcançadas através das lutas enfrentadas nos diversos          

momentos da história, ou seja, nos pós-guerras, nos direitos pela própria defesa, da             

definição e redefinição do conceito de deficiência e/ou no direito de se expressar             

presencialmente, e demais importantes conquistas que, embora custosamente        

alcançadas, prepararam o cenário para as novas reivindicações pelos direitos aos           

espaços e oportunidades de viver incluídos na sociedade.  

Essa aproximação sócio histórica permitiu evidenciar uma conduta de         

descaso e desconhecimento em relação à criança e ao período da infância,            

fortalecendo o descrédito e desmerecimento destinado a esses sujeitos, e o           

agravamento dessa situação ao incidir a estas crianças e adolescentes alguma           

deficiência, reforçando o conceito da abstração e estigma social a que esses            

pequenos cidadãos foram submetidos.  

Conforme nos mostrou a autora Débora Diniz (2012), além do posicionamento 

desses indivíduos nos movimentos, discussões e debates que redefiniram o conceito           

da deficiência, houve a influência destes atores também na nomenclatura utilizada           

para se referir à pessoa deficiente, inserindo o termo “pessoa” com relação a             
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deficiência, passando a ser adotada uma expressão mais humana na forma como            

são tratados social e politicamente. A terminologia utilizada atualmente 4 , segundo a 

pesquisadora foi redefinida através da UPIAS 5 e estudiosos do modelo social da             

deficiência, alterando de “pessoa portadora de deficiência”, “pessoa com         

deficiência”, “pessoa com necessidades especiais” dentre outras expressões para         

“deficiente” ou “pessoa deficiente”, por compreender que “(...) a expressão “pessoa           

com deficiência” sugere que a deficiência é propriedade do indivíduo e não da             

sociedade”. (Oliver e Barnes, apud Diniz, 2012, p. 21). 

O estigma social e sua configuração no contexto mundial alicerçaram os          

trilhos percorridos pelos deficientes na história. Esta influência repercutiu no          

tratamento despendido ao deficiente pela sociedade e pelo Estado com a           

discriminação e segregação dessas pessoas, inclusive em território brasileiro.   

O Brasil, desde o período colonial, apresentou o assistencialismo como       

método de atenção à população vulnerável e menos favorecida – entre essa            

população, encontra-se o deficiente, sendo esta ação característica do ato          

benevolente e sob os fortes vestígios religiosos herdados do continente europeu.     

A pesquisa aborda também um breve panorama da institucionalização desses         

sujeitos no país, bem como o associativismo e às iniciativas das associações na             

promoção de ações para a pessoa deficiente e as circunstâncias sócio-político na            

qual o Brasil encontrava-se inserido.   

Dentre estas reflexões destaca-se a militância protagonizada pelas pessoas       

deficientes na busca pela justiça social e cidadania através das manifestações e            

movimentos sociais. Segundo nos apontou Lanna (2010), no final dos anos 70, no           

Brasil, as pessoas deficientes iniciaram através dos movimentos sociais, a busca por            

direitos e não mais caridade. Esses cidadãos se uniram e organizaram por conta             

própria diversas mobilizações e ações necessárias para mostrar para a sociedade e            

o Estado suas necessidades e enfrentamentos em prol de oportunidades em           

igualdade, equidade e direitos sociais.  

Percebe-se que foram realizadas pontuais mudanças na participação social e          

política da pessoa deficiente, ao comparar com o resgate abordado sobre a            

aceitação destes cidadãos na história mundial e na sociedade brasileira. A pessoa            
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deficiente passa a ser vista como sujeito possuidor de direitos e não mais amparada              

somente por ações e instituições caritativas.   

A partir desta retrospectiva e reflexão sócio histórica da política voltada ao            

deficiente foi possível apreender o processo de transição do assistencialismo para a           

concepção do direito da Assistência Social, que assegura as garantias civis, sendo            

instituída na Constituição Cidadã como componente do tripé da Seguridade Social           

formados pela Saúde, Previdência Social e Assistência Social.  

Em virtude do que foi estudado compreende-se que neste contexto foi           

pensado e arquitetado o serviço de acolhimento voltado para as crianças e            

adolescentes. Esta reconfiguração da prestação dos serviços assistenciais        

proporcionou a consolidação dos elementos para a construção da Política Nacional           

de Assistência Social.  

Algumas colocações buscaram orientar a pesquisa no que tange aos          

aspectos relevantes ligados às crianças e aos adolescentes deficientes, como o           

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Básica da Inclusão (LBI) e as              

disposições acerca do acolhimento institucional. Sobre a questão da legislação, é          

essencial analisar também o Estatuto da Pessoa Deficiente. Para a construção           

dessa questão crucial, também foi realizado um paralelo da legislação com a            

institucionalização através da utilização da recente conquista dos direitos da pessoa           

deficiente, que surge em âmbito nacional normatizando parâmetros para         

conscientizar e efetivar a inclusão social das pessoas deficientes. Entende-se que           

essas leis e decretos indicam novos rumos face a uma realidade que até então              

obscureceu e segregou crianças e adolescentes deficientes. No entanto, o caminho           

a ser percorrido para a plena efetivação dessas diretrizes ainda se encontra em             

construção e requer o debate acerca da questão para a conscientização e            

normatização destas leis.  

A conquista da LBI representou na legislação brasileira um marco sobre as            

políticas para as pessoas deficientes e reflete a insurgência de uma categoria            

ocultada pela sociedade e Estado.  

A pesquisa sobre a Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas Deficientes e o             

contraste na institucionalização demonstram a importância da inclusão social na          
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inserção destas pessoas na sociedade, no desenvolvimento de suas capacidades e           

no exercício da independência e da autonomia.   

É importante observar que tanto a segregação nas unidades específicas          

quanto a institucionalização perene fortalecem o confinamento e vão de encontro           

com a Lei Brasileira da Inclusão. As unidades específicas reforçam uma prática            

contraditória ao conceito do modelo social que defende práticas sociais   

conforme LBI e afastam a perspectiva de autonomia e independência destas         

crianças e adolescentes deficientes.  

 Averiguar as consequências do capitalismo na institucionalização a que estas          

crianças e adolescentes deficientes são inseridos e apreender a atuação do Estado            

neoliberal frente a esses indivíduos nos dias atuais foi, portanto, parte dessa            

pesquisa.  

Este trabalho também buscou elucidar o debate sobre as particularidades da          

deficiência no sistema capitalista e as implicações do neoliberalismo na política de            

proteção social, trazendo importantes apontamentos em relação à deficiência dentro          

das relações sociais na sociedade capitalista e sobre a forma como a ideologia da              

classe dominante estereotipa as pessoas deficientes, com incapacidade produtiva e          

de dependência econômica, assegurando padrões demarcados como improdutivas e         

não geradores de lucro.  

Buscando apreender o cenário da institucionalização com uma maior         

aproximação foi utilizada a pesquisa “Do confinamento ao acolhimento: mudando a           

prática de institucionalização de crianças e adolescentes com deficiência no Estado           

do Rio de Janeiro” 6 , e a sua análise realizada por Irene Rizzini (2008), bem como                 

um segundo artigo da mesma autora, em parceria com Almeida (2011) intitulado “A             

institucionalização de crianças e adolescentes com deficiência: anotações para uma          

agenda de política pública”. 

A análise da pesquisa realizada por Rizzini (2008) traz um levantamento         

inédito ao Brasil, com objetivo de estudar as crianças e adolescentes deficientes que             

se encontram nas redes de abrigos (públicos e conveniados) no estado do Rio de              

Janeiro. Na pesquisa elaborada, a autora buscou esclarecimentos referentes ao          

acolhimento e tratamento que garantam os direitos dessa população.  
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Por fim, o último capítulo configura o cenário frente à inquietação da            

perspectiva neoliberal com o levantamento da realidade vivenciada nos serviços de           

acolhimento institucional.  

 

6. RESULTADOS   

 A construção do percurso histórico das crianças e adolescentes deficientes          

permitiu observar a evolução sociocultural e política voltada para esses sujeitos, no            

entanto, o abandono e a indiferença às crianças e adolescentes deficientes deixaram            

seu atroz legado, edificando um sistema de fácil acesso para o descompromisso            

social e estatal mantendo uma barreira para a conscientização e reconhecimento da            

existência destes cidadãos.  

Em virtude dos fatos estudados entende-se que, apesar da discussão sobre a            

deficiência ter conquistado dimensões no âmbito legislativo e no processo          

constitucional na busca por políticas de direito que assegurem o acesso à inclusão             

e à integração social, ainda assim é pertinente e necessário dar visibilidade ao tema             

da deficiência que está inserido no cenário do estado neoliberal.  

As questões que permeiam a deficiência parecem as mesmas debatidas nos           

diversos conselhos, congressos e movimentos sociais que se unem pelas minorias e            

militam na busca de seus direitos. Os diversos enfrentamentos vivenciados          

emergem de um Estado capitalista neoliberal dominado por uma hegemonia cultural           

que oprime toda diversidade, enclausurando-os nas periferias e comunidades e atrás           

das grades nas prisões e muros altos   de instituições todos aqueles cidadãos que             

não se enquadram ao molde conservador, classista e burguês.  

A realização deste trabalho nos apresentou diversos questionamentos a         

serem respondidos em pesquisas posteriores como: quem são as famílias destas           

crianças e adolescentes? Se grande parte da causa da institucionalização advém de            

falta de recursos das famílias para manter estas crianças e adolescentes, por que o              

sistema de acolhimento não interage com o sistema de benefícios e assistência            

social? A institucionalização perene destas crianças e adolescentes deficientes seria          

uma maneira mais fácil de lidar com as questões que envolvem as necessidades das              

famílias?  
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Portanto, tais questões retomam ao contexto histórico vivenciado no passado,        

caracterizando as famílias como incapacitadas de despenderem cuidados aos seus          

filhos deficientes, onde a pobreza e a falta de recursos e de apoio estatal eram               

justificativas para a institucionalização e afastamento do convívio familiar. Superar          

estes conceitos advertidos como a única solução, é um dos pontos para resistir à              

institucionalização em massa dessas crianças e adolescentes deficientes.  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Fomentar a visibilidade dessa minoria é um trabalho árduo e imprescindível,           

pois envolve diversas questões sociais que vão além da invisibilidade causadora do            

confinamento destes pequenos cidadãos. Deve-se ter o posicionamento firme         

pautado no projeto ético político da profissão do assistente social, frente a um             

Estado que não reconhece as crianças e adolescentes deficientes enquanto sujeitos           

de direitos, assim como, em grande parte, suas famílias e pares que também não              

são contemplados plenamente como cidadãos, muitos dos quais também se          

encontram segregados nos altos muros das barreiras sociais.  

O propósito deste trabalho vai além de expor esta questão e desvela-la,            

permitindo uma reflexão sobre a prática da institucionalização e o quanto a            

precarização das políticas sociais têm afetado as crianças e adolescentes          

deficientes. Faz-se necessário que estes espaços designados como protetores e          

acolhedores sejam o último recurso para afastar as crianças de seus familiares, e             

tenham um cunho transitório e não permanente.  

Desta feita, concluímos que o trabalho desenvolvido no serviço de          

acolhimento institucional sob essa perspectiva deve ser executado de modo a           

superar a ideia de práticas de isolamento como o tratamento manicomial realizado            

antigamente. Cabe salientar que os profissionais envolvidos devem obter         

capacitação e conhecimento para o cuidado e tratamento das particularidades          

apresentadas pela criança ou adolescente deficiente, e devem se posicionar como           

intercessores na efetivação das políticas sociais permitindo que o acolhimento          

favoreça possibilidades de desenvolvimento e emancipação pessoal, da autonomia,         

do incentivo escolar e esportivo, da participação social e cidadania, assim como na             

reinserção familiar.  
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