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Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados sobre as representações sociais de 
crianças em acolhimento institucional. Utiliza-se como base a teoria das Representações 
Sociais de Serge Moscovici (1961), desenvolve pesquisa de campo com cinco sujeitos 
acolhidos pelo Abrigo Municipal do município de Paranaíba- MS. Fizeram parte da pesquisa 
os gestores do Abrigo e da escola municipal, os técnicos e os professores. Por meio de 
abordagem qualitativa, realizaram-se entrevistas para análise de conteúdo no estudo dos 
resultados. Apesar de historicamente ocorrer evolução do acolhimento no Brasil, ainda há 
muito por se fazer na proteção da criança e no combate à revitimização. 
Palavras-chave: instituição; acolhimento; controle; vínculo familiar; escola. 

 
Abstract: This article is the result of studies on the social representations of children in 
institutional care. It is used as base the theory of Social Representations of Serge Moscovici 
(1961) and develops field research with five subjects received by the Municipal shelter in the 
city of Paranaíba- MS. The participants were managers of the Shelter and municipal school, 
technicians and teachers. Through a qualitative approach, they were held interviews for 
content analysis in the study of the results. Although historically occur evolution of host in 
Brazil, there is still much to be done in the child protection and combating revictimization. 
Keywords: institution. host. control. family ties. school. 

 
1. Introdução 

 

A pesquisa realizou a análise das representações sociais de professores, técnicos do 

serviço de acolhimento institucional, gestores e das crianças do Abrigo Municipal de 

Paranaíba-MS, estas que tiveram seus direitos violados, para verificar se o trabalho 

enquanto educadores e técnicos está proporcionando a proteção ou a revitimização dessas 

crianças. Para tanto compreender a visão destes sujeitos, em relação a uma situação de 

violação de direitos sob medida protetiva de acolhimento, envolve considerar as questões 

sociais, históricas e educacionais que permeiam as significações dos sujeitos envolvidos. 
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A pesquisa apresenta como seus sujeitos a equipe técnica da Instituição de 

acolhimento, composta por Coordenador, Assistente Social e Psicóloga, Gestor de 

Assistência Social, Professores, Gestor Educacional que atendem a estas crianças, e as 

próprias crianças em acolhimento, no município de Paranaíba, interior do Estado de Mato 

Grosso do Sul, que interpretam o acolhimento e o representam socialmente. 

Considerando pressupostos importantes ao Serviço Social, como a concepção de 

sujeito, a questão da identidade, os modos de vida, as experiências sociais e culturais, as 

representações sociais dos sujeitos envolvidos, optou-se pela pesquisa qualitativa que tem 

como uma de suas características possibilitar ao pesquisador que crie tanto técnica quanto 

metodologicamente, procedimentos mais adequados à captação do seu objeto de pesquisa. 

Na pesquisa a abordagem dialética foi a melhor opção, por se avaliar que tem como 

referencial teórico o materialismo histórico, apoiando-se na concepção dinâmica da 

realidade e nas relações dialéticas entre sujeito e objeto, entre conhecimento e ação, entre 

teoria e prática. 

A pesquisa utilizará como referência a teoria das representações sociais baseando-

se nas obras de Serge Moscovici (1961), que questiona, ao invés de adaptar-se e busca o 

novo, em conformidade com a abordagem dialética proposta. Na busca da interpretação das 

relações entre sujeito e objeto, optou-se pela análise do conteúdo, enquanto método de 

investigação do conteúdo simbólico das mensagens, as quais podem ser abordadas sob 

diferentes formas e ângulos, nos pressupostos trazidos por Bardin (1977). 

 

2. Conceituando e percorrendo trajetórias históricas 

 

A primeira forma de acolhimento no Brasil, registradas por historiadores, são as 

Rodas de Expostas, as quais perpassaram os três grandes regimes de nossa história, criada 

na Colônia, multiplicada no período Imperial e mantida na República, sendo abolida em 

1950. 

No final da década de 50 do século XX, e meados da década de 60 do mesmo 

período, é instituída a Fundação Nacional de Bem - Estar do Menor (FUNABEM) e 

posteriormente instalou-se a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM). 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 (BRASIL, 1988), na 

qual estão inseridos os direitos internacionais da criança, culminaram na elaboração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) em 1993, que regulamentam a assistência à Infância no Brasil, 

transformando crianças e adolescentes em sujeitos de Direito. 
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As instituições de acolhimento têm suas normas regidas pelo ECA, a fim de 

promover a proteção integral do desenvolvimento destes, sendo o acolhimento uma medida 

protetiva estabelecida em situações determinadas, além dos vários serviços normatizados, 

como: Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares. 

Com nova titulação e portões abertos, as instituições que antes desenvolviam a prática de 

internação de crianças e adolescentes agora têm nova forma de atendimento e passaram a 

ser denominadas como serviço de acolhimento institucional, com a finalidade de abrigo 

temporário, a residência passa a ser provisória de fato. 

Percebe-se nitidamente uma grande mudança no serviço de atendimento, visto que o 

ECA determina a extinção de internatos e orfanatos, prevendo: a preservação do vínculo 

familiar e promoção da reintegração familiar, quando esgotados os recursos de manutenção 

na família natural ou extensa; atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

desenvolvimento de atividades em regime de coeducação; não separação de irmãos; 

participação na vida da comunidade local; integração em família substituta, se não for 

possível manutenção na família de origem; o dirigente do abrigo como guardião das 

crianças e adolescentes; participação de pessoas da comunidade no processo educativo; 

preparação gradativa para o desligamento da criança e ou do adolescente da instituição. 

A realidade dos abrigos atualmente no Brasil infelizmente não condiz com o que está 

previsto legalmente, inúmeras pesquisas demonstram que o caráter excepcional e provisório 

não é de fato o que ocorre, já que crianças e adolescentes muitas vezes permanecem nas 

instituições até sua maioridade, e os motivos pelos quais são acolhidos também poderiam 

ter sido evitados dada a escassez de recursos materiais conforme a legislação que não 

configura causa para tal. 

Verifica-se no cotidiano das instituições de acolhimento que situações como: 

negligência famíliar; carência de recursos materiais da família; responsáveis dependentes 

químicos, isoladamente, que poderiam ser atendidas por meio de medidas protetivas de 

encaminhamento e acompanhamentos pela rede socioassistencial conforme o ECA, 

evitando o acolhimento, e a superlotação que impossibilita condições de desenvolver as 

ações previstas no ECA, remetendo-nos a um passado não muito distante dos orfanatos 

que funcionavam como depósitos para crianças. 

A escola também se configura como uma instituição que recebe estas crianças por 

longo período de tempo e tem seu papel fundamental no cumprimento da legislação em 

vigor, inclusive das normativas do ECA. Com a função de socializar a criança, promovendo 

a passagem do mundo infantil para o mundo adulto, considerando que o indivíduo faz parte 

de um processo histórico-social que o determina e por sua vez é por ele determinado, sendo 
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sujeito da história desde sua concepção. As instituições de ensino precisam redimensionar 

seu pensar, reformulando esse processo de socialização que tem reproduzido a 

manutenção dos interesses das classes dominantes, em um papel social que defenda as 

classes dominadas, possibilitando expectativas de transformações na sociedade. 

 
  2.1 A Pesquisa 

 

Como procedimento, realizou-se uma investigação baseada no relato oral, com 

entrevista semi-estruturada a gestores, professores, técnicos do serviço de acolhimento 

institucional e às crianças do Abrigo Municipal de Paranaíba-MS, a fim de analisar as 

representações sociais deles para verificar se ocorrem no espaço escolar e institucional a 

revitimização ou a proteção dessas crianças, considerando a dialética sujeito-contexto em 

que toda representação está ancorada e categorizada. 

Esta pesquisa tem como foco a Casa de Acolhimento Institucional Abrigo Municipal – 

Pâmela Silva, única instituição deste tipo de serviço em funcionamento no município de 

Paranaíba desde 1996 (mil novecentos e noventa e seis), sendo regulamentada em 2013, 

por conta do reordenamento dos serviços de acolhimento do país. 

A Casa de Acolhimento funciona em uma residência, em bairro residencial próxima a 

escolas, Centro de Educação Infantil e Unidade Básica de Saúde, a qual passou por 

adequação para atender as necessidades do público atendido, desde 2013. O atendimento 

às crianças é realizado por uma equipe técnica constituída por coordenadora com formação 

de nível superior, psicóloga, Assistente Social, advogada, Educadora Social e pela equipe 

dos cuidados diretos, cuidadores, auxiliares de cuidadores  e auxiliares de serviços diversos. 

Os professores entrevistados são da Escola Municipal Prof. Ignácio José da Silva, 

onde as crianças em situação de acolhimento institucional estavam matriculadas naquele 

período. A referida escola tem 200 alunos matriculados, oferecendo no ano de 2014, 

Educação infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, conta com professores 

coordenadores Gestora e Gestora adjunta, professores e funcionários administrativos.  

Percebe-se na fala dos sujeitos de pesquisa a importância de proteger as crianças 

das violações de seus direitos, que na maioria das vezes ocorrem no âmbito familiar, porém 

se preocupam muito em manter o vínculo familiar. Uma relação de ambiguidade entre 

proteção e violação nos remete ao fato de que o abrigo se configura como um “mal 

necessário”, é necessário por isso é bom, mas não deveria existir então se torna bom e ruim 

ao mesmo tempo. 
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Para compreender melhor a dinâmica da institucionalização das crianças e 

adolescentes do município de Paranaíba-MS, indagou-se aos sujeitos qual o órgão 

responsável pela solicitação do acolhimento da criança que teve seus direitos violados e 

como se dá esse processo, ao qual relataram: 

 
O conselho tutelar em último caso entra em contato com uma das técnicas e 
é feito o acolhimento, a gente tem que vim aqui pra poder ta apresentando a 
criança pra dar o primeiro recebimento pra ela, normalmente tem que ter 
uma técnica, as cuidadoras sempre estão, a técnica ta explicando que aqui 
não é assim, porque muitos pensam que aqui é cadeia, antes de passar 
por aqui depois que passam não, as próprias crianças, e depois que ele 
passam, que eles saem, eles têm uma visão diferente. (Técnica 01) 

 

A visão dos serviços prestados pelo abrigo ainda está vinculada à cultura de 

institucionalização, com estereótipos deixados por instituições como SAM e FUNABEM e 

legislações como extinto Código de Menores, que segregou a infância, ofertou 

procedimentos de cuidados massificados, sendo popularmente conhecidos como escola do 

crime. 

Os modelos tradicionais de grandes instituições totais (manicômios, prisões, asilos, 

conventos) com atendimento em larga escala, entidades de longa permanência, que 

desqualificavam as famílias e eram aceitos socialmente como solução para problema das 

crianças pobres marcou a forma de cuidados realizados, os quais não respeitavam a 

individualidade, a história do usuário, os laços familiares e comunitários, revitimizando ao 

invés de reparar, violando os direitos e não protegendo, o que deixou uma herança nos 

serviços prestados na atualidade. 

Mediante a opinião negativa da sociedade em relação ao atendimento em entidades 

de acolhimento que possuíam características carcerárias, que não contribuíam para a 

reinserção das crianças e adolescentes à família e a comunidade, institui-se o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) com propostas inovadoras, porém observamos que já se 

passaram vinte e quatro anos desde sua promulgação e ainda percebemos que heranças de 

modelos ultrapassados permeiam o imaginário popular.  

Considera-se como grande desafio, mais subjetivo, a forma como os abrigos são 

percebidos pela sociedade, que ainda para muitos, estas são instituições que realizam 

filantropia e caridade, estão educando e corrigindo, são espaços de exclusão social de 

crianças e adolescentes rotulados como “marginais” e “problemáticos”. 

Entendemos tal contexto em conformidade com Arpini e Quintana (2003) que 

ressaltam que é relevante repensar, recuperar e investir no universo institucional dessas 

entidades, superando os estigmas que acompanham a realidade das instituições como lugar 
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do “fracasso”, permitindo que o mesmo seja visto como um local de possibilidades, de 

acolhimento, de afeto e proteção. 

No cotidiano de crianças em acolhimento institucional, podem surgir alterações 

psicológicas. Tais ocorrências no abrigo pesquisado foram questionadas aos sujeitos da 

pesquisa. As respostas são bastante elucidativas: 

 
No começo como é tudo novo eles acatam todas as regras possíveis depois 
de um tempo, eles vão ficando mais já achando que pode muito, ai eles 
começam a querer pular algumas regras mas ai é onde agente entra 
novamente com as orientações, que não pode ser pulada nenhuma regra, 
que tem que ser cumprida as normas. (Técnica 2). 
 

Notamos que as falas dos sujeitos têm explicita preocupação com a funcionalidade 

da instituição, para tanto se remetem às regras, o que verificamos em estudos realizados 

por Rizzini e Rizzini (1996), que frequentemente, pessoas que, a princípio, deveriam ter sido 

contratadas para "cuidar" das crianças e dos adolescentes abrigados – são os principais 

encarregados do cumprimento destas normas, tornando-se assim, pessoas extremamente 

sérias, ríspidas e autoritárias. 

Assim, o ambiente de abrigo pode se configurar em nome da organização, limpeza, 

funcionalidade e bem estar de todos, em espaço controlador, ditando padrões de 

comportamento e regras de conduta para as crianças institucionalizadas. Compreendemos 

que existe a necessidade de estabelecer certas regras e horários para que a instituição não 

se torne desorganizada, porém, a forma como estas regras e normas são implementadas na 

prática, devem ser observadas para que não recaiamos nos mesmos erros cometidos pelas 

instituições totais. 

Na fala da gestora percebe-se que sua maior preocupação é diferente dos técnicos 

em relação a alterações psicológicas, ela reflete, ou melhor, se pergunta que consequências 

em seus comportamentos e vida, estas crianças terão no futuro: 

 
Geralmente elas podem apresentar uma angústia uma tristeza profunda e 
ela se fecha e a gente percebe que quando elas chegam até elas se 
adaptarem no local, elas são crianças mais retraídas, agora o que isso pode 
causar futuramente tem inúmeras possibilidades, que a gente não tem um 
estudo porque as crianças passam por ali um período curto que elas logo 
voltam pra família ou vão pra outra família. (Gestora). 

 

A gestora se preocupou com os possíveis danos que as rupturas de vínculos e 

traumas o acolhimento pode causar nas crianças futuramente, comportamentos diferentes 

são percebidos e trabalhados enquanto estão acolhidos sob acompanhamento da equipe 

técnica, mas e depois, nas suas vidas de adultos como serão seus rebatimentos? 
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Para verificar como são construídas as relações entre professores, gestor 

educacional e crianças em acolhimento institucional do município de Paranaíba- MS foram 

entrevistados 05 (cinco) professores e 01 (uma) gestora educacional na Escola Municipal 

“Prof. Ignácio José da Silva”, envolvida por atender a este público. 

A escola se assemelha ao abrigo, como local de proteção e por ser nela que as 

crianças ficam grande parte de seu dia, promovendo seu desenvolvimento enquanto 

indivíduo social, perante a relação com os colegas, professores e sujeitos do espaço 

escolar, constituindo suas relações com o mundo. Nesta linha de pensamento considerou-se 

imprescindível investigar as representações destes personagens do cotidiano das crianças 

em acolhimento institucional. Indagou-se às professoras e gestora educacional qual 

significado do abrigo Municipal para elas: 

 
Pra mim eu acho que ele ta lá pra atender essas crianças, que as mães que 
não tem como, que não cuida, que é drogada, sei lá eu acho que é uma boa 
pra eles, porque tem aonde ficar é melhor fica lá, do que fica na rua, eu 
acredito nisso. (Professora 2). A meu ver é um estabelecimento que ajuda 
as crianças que não estão sendo tratadas de maneira adequada pela 
família. (Gestora). 

 

As falas dos sujeitos demonstram  desconhecimento da legislação, da real função do 

serviço de acolhimento, remetem-se referencias as características dos antigos orfanatos que 

atendiam crianças e adolescentes abandonados, que se configuravam como espaço 

fechado, de reduzido contato com o mundo exterior, sob gestão de entidades caritativas e 

religiosas, ao contrário dos abrigos do ECA, que defendem a reintegração familiar e sócio-

comunitária, por meio de serviços qualificados com equipe técnica interdisciplinar e uma 

gestão comprometida com a ética e os direitos humanos. 

Dentro deste contexto, destacamos nas falas um sentimento de pena em relação às 

crianças e adolescentes atendidos pelo serviço de acolhimento, colocando-os na posição de 

coitadinhos, e não de sujeitos de direitos, arriscando desta forma a revitimização por 

considerá-los à margem da sociedade, excluindo-os novamente, mesmo que sem esta 

intenção. 

 
Com relação à criança-problema é passado imediatamente que ela é do 
abrigo que o problema familiar dela é esse e esse, quando ta bem isso 
passa despercebido, então é informado conforme a necessidade. (Gestora 
2). 

 

A educação pode ser utilizada como um instrumento de inclusão, considerando a 

escola tanto um espaço de construção e fortalecimento de preconceitos como de sua 

desconstrução, devido às diversas relações estabelecidas, sendo necessário o rompimento 
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com a idealização de alunos perfeitos e aceitar as diferenças, assim como os conflitos 

sociais que os acompanham sem categorizá-los como “crianças problema”. 

Nas falas dos sujeitos foram mencionadas varias questões relevantes a esta 

pesquisa que considero importante serem mencionadas e refletidas para que possamos 

compreender melhor a construção das relações e das representações dos profissionais e 

das próprias crianças em relação ao abrigo: 

 
Quando ele falou que tava no abrigo um aluninho falo, tia mas quem vai pro 
abrigo é menino de rua? Ai eu falei não, falei que não são todas as crianças 
de rua que vão pra lá, que muitas vão pra lá porque a mãe ta internada 
doente, nem falei nada de droga, porque eles geralmente não tem com 
quem ficarem, então vão pra lá pra poder vir na escola até a mãe sai do 
hospital. Mas eles tem essa visão que quem vai pro abrigo é criança mal 
elemento que fica na rua eles tem essa visão. (Professora 2). 

 
 

A percepção das crianças é uma reprodução do que escutam em casa, fruto da 

concepção que a sociedade tem de que os abrigos para crianças e adolescentes são para 

os considerados marginalizados, independente de se são culpados ou não por algum delito, 

mas que estão em alguma situação irregular, o que nos remete à herança deixada pelo 

Código de Menores anterior ao ECA, que rompe com esta regulamentação, porém, ainda 

tenta superar esses pensamentos do imaginário popular. 

 
2.2 A voz das crianças 

 

Para demonstrar as representações das crianças em acolhimento institucional do 

município, realizou-se entrevista com 05 (cinco) crianças atendidas pelo serviço de 

acolhimento, que serão denominadas com nomes de personagens infantis para preservar 

sua identidade: Chico Bento, de 4 anos; Zé Carioca, de 4 anos; Mônica, de 8 anos; 

Cebolinha, 11 anos e Magali de 8 anos, com a seguinte particularidade, Chico Bento é irmão 

da Magali e a Mônica é irmã do Zé Carioca. 

Observa-se que, quando se pergunta o que elas pensam sobre o local onde estão 

morando, as crianças, descrevem o abrigo como um lugar de brincadeiras, elas se baseiam 

nos aspectos mais perceptíveis da situação, ou seja, a casa onde brincam e dormem, 

porém, o medo se faz presente na fala de um deles, a visão de que o abrigo é um local de 

punição, enquanto que o papel dele é o inverso. 

Considerar o abrigo legal, visualizá-lo como local de brincadeiras pode estar ligado 

ao fato de ter em seu espaço físico coisas que não têm em casa e que não tinham visto e 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

tinham a oportunidade de brincar, mas fica claro que fazem o discernimento que o abrigo 

não é a casa deles. Para Deval (2002), crianças dão explicações com base no que é mais 

visível, baseando-se no que é diretamente observável, e por mais que ela tenha capacidade 

de representar seu pensamento, ele ainda está preso à percepção. 

Nota-se que, quando perguntado o que mais gostam no abrigo, é recorrente a fala de 

que “gosto da minha casa” (Zé Carioca), a criança parece ter a necessidade de dizer que lá 

também é bom, devemos levar em conta que mesmo quando os motivos do abrigamento 

são graves, a história que a criança traz consigo ao abrigo não é marcada apenas por 

experiências negativas. 

A perda da individualidade começa pelo fato de viver com pessoas estranhas no 

mesmo espaço, onde provavelmente vão realizar atividades diárias, como: dormir, guardar 

os pertences pessoais, vestuário, higiene. Observa-se que as crianças têm conhecimento de 

que vieram para o abrigo por conta de que algo em suas casas não está bem, porém alguns 

fogem da pergunta, e criam respostas fantasiosas, já outras elaboram de forma concreta e 

bem articulada, com certa naturalidade, no entanto com muita dor. 

É latente a angústia e o sofrimento sentido por estas crianças pela ruptura familiar, 

ainda que essa família não tenha garantido segurança, afeto, e tenha marcado suas 

histórias por privações e situações de dor, o desejo da criança é retornar para sua família. A 

adaptação ao abrigo é difícil se levarmos em conta o modo de vida que estas crianças 

tinham antes, sem nenhum tipo de rotina e organização, na maioria das vezes, por isso 

passar a viver em uma dinâmica mais coletiva, com regras próprias a fim de manter a 

convivência e a organização, essa adaptação requer da equipe do abrigo um trabalho 

intenso. 

A partir da comunicação dos sujeitos entrevistados foram selecionadas unidades de 

conteúdo que resultaram na constituição de categorias de análise: Instituição, Instituição 

Escolar, Controle, Vínculo Familiar. 

A instituição a que nos referimos neste estudo é a destinada ao acolhimento de 

crianças e adolescentes vítimas de violação de seus direitos ou em situação de risco social 

que está perpassando por um reordenamento de seu espaço físico e serviços ofertados, 

porém com grandes dificuldades nesta transição de instituições de grande porte para 

espaços de acolhimento de pequenos grupos. 

Nesta perspectiva, a institucionalização de seus diversos públicos, inclusive o de 

crianças, foco deste estudo, traz muitas sequelas: 
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Diversos estudos sugerem que a internação, salvo em situações 
excepcionais, causa mais danos do que beneficia aqueles que a ela 
recorrem [...] as pesquisas revelam que a vida institucional, por suas 
características de rotinização, massificação e rígida disciplina, cria um 
ambiente de impessoalidade e falta de afeto, que pode prejudicar o 
individuo de várias maneiras. (RIZZINI; RIZZINI, 1996, p. 73). 

 

O ECA trouxe significativas mudanças já mencionadas neste estudo, porém é 

importante ressaltar que diferencia a criança vítima da criança infratora, para as crianças e 

adolescentes infratores destinam-se medidas de proteção e sócio-educativas, em regime de 

liberdade e fechado; para a vítima em situações específicas, o acolhimento em novos 

moldes, conforme Rizzini (2006), antagônica à prática de confinamento e segregação social 

e à cultura da institucionalização de forma geral. 

Nas falas das crianças esteve presente o medo do abrigo, a tentativa de caracterizar 

o abrigo como espaço do brincar pelas crianças e até mesmo pelos técnicos, pode-se 

considerar como uma forma de fugir do que assusta uma casa de portões fechados e muros 

altos, que tiveram a princípio, mas com um parque lindo e uma brinquedoteca decorada e 

completa. Partimos da mesma ideia de Delgado (2000, p. 189), de que as mudanças não 

podem estar pautadas em “transformações cosméticas”. Nesta mesma direção, Rizzini e 

Rizzini (1996) questiona até que ponto a divisão das instituições em pequenos grupos e um 

sistema semelhante ao familiar é suficiente para distingui-las do internato típico. 

Após ser reconfigurado o histórico dos espaços de proteção infantil até sua 

institucionalização, passamos a tratar da instituição escolar, semelhante em sua ação 

social, porém, diferente em alguns aspectos como em seu atendimento de caráter aberto à 

população alvo. 

Nota-se pelos relatos dos professores e da gestora entrevistados que esta 

perspectiva de escola aberta ainda se faz presente, preferem que os casos particulares 

continuem invisíveis sob a ideia de não discriminar, assim não é preciso lidar com a situação 

e tudo vai bem. Não se pretende aqui culpabilizar os profissionais da área da educação, 

mas sim compreender como a instituição escolar, ao contrário de sua função, muitas vezes 

acaba reforçando estigmas e estereótipos, sobretudo daqueles que adentram os portões 

escolares carregados de dores e marcas da violência e outros sofrimentos.  

Os vários discursos de professoras e gestora das crianças abrigadas nos remetem a 

pensar que estão sempre querendo dizer que está tudo normal e muito bem na escola, uma 

necessidade de homogeneizar as crianças com as demais, para que não sejam vistas como 

profissionais que discriminam ou segregam os alunos, porém ao final das conversas 

admitem a importância de um trabalho diferenciado com as crianças em acolhimento. 
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Nas observações realizadas no campo empírico nota-se logo na chegada uma 

escola cercada por muros altos, com dois portões de entrada, o primeiro trancado e com 

interfone direto na secretaria, o segundo trancado por cadeado, com um auxiliar de pátio 

durante todo o momento por perto para qualquer eventualidade. Evidências que nos 

remetem a repensar a escola enquanto espaço socializador ou mantenedor de uma 

sociedade disciplinar vinculada a relações de poder que ultrapassam seus muros altos. 

As instituições que têm o papel de garantir os direitos das crianças como no caso 

desse estudo, o abrigo e a escola, mesmo que não intencionalmente, por serem 

consideradas instituições abertas, estão reproduzindo diariamente práticas antigas com 

nova roupagem em relação às instituições totais, pois, ignoram os problemas das crianças, 

impondo-lhes uma violência simbólica por meio de um sistema disciplinar, sem notar que os 

problemas não podem ficar do lado de fora dos portões e muros altos. 

Seguindo nesta linha de reflexão, outra categoria encontrada em diversos momentos 

nos discursos dos sujeitos entrevistados de forma explicita e implícita é o controle, que está 

presente na instituição de acolhimento e na instituição escola, fundamentado pela disciplina, 

demonstrações das relações de poder nestes espaços se dão pelo controle da vida dos 

indivíduos utilizando-se mecanismos que regulam o tempo e espaço em que vivem. 

As crianças abrigadas são vítimas desse processo contaminado por estereótipos 

herdados do Código de Menores, pelas diversas instituições pelas quais em algum momento 

têm contato, como: a família, o Conselho Tutelar, o Judiciário, o Abrigo, a Escola e a 

Sociedade. As instituições necessitam estabelecer certas regras e horários para o bom 

desempenho das ações, o que não estamos questionando, o problema é a forma rígida, 

moralista e autoritária, quando deve oferecer a possibilidade da construção de diálogos. 

A equipe técnica do abrigo e os profissionais da escola destacam a importância dos 

vínculos familiares, existe uma valorização dos vínculos, outra categoria recorrente a ser 

discutida, a família é um espaço privilegiado, onde se iniciam as primeiras relações afetivas, 

constroem-se laços, alicerce para vínculos futuros. Porém não verificou-se durante a 

pesquisa de campo a presença de familiares no abrigo. 

 
3. Considerações Finais 

 

O encaminhamento das crianças para a casa de acolhimento é realizado com o 

objetivo de protegê-las de uma situação de risco social ou pessoal, objetivo que 

temporariamente, está sendo alcançado. Já quando se trata de lhes proporcionar novas 
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experiências para que elas possam ressignificar sua história, esta meta ainda é uma 

realidade a ser buscada. 

Transformar o abrigo em um local de morada, onde crianças e adolescentes possam 

viver protegidos, com oportunidades de desenvolvimento pleno e com direito e garantia de 

sua identidade, individualidade, autonomia e participação social, até seu retorno à família, é 

o grande desafio a ser enfrentado pela equipe técnica e pela rede de serviços 

socioassistenciais. 

Verificou-se grandes mudanças no abrigo, mais de cunho estético as quais não 

podemos afirmar que se estende a metodologia pedagógica e socioassistencial utilizada no 

dia-a-dia das crianças acolhidas. Para tanto, necessita-se desconstruir raízes asilares, no 

formato das instituições totais, e na perspectiva do Código de Menores de 1927, que 

permeiam as representações sociais dos professores, gestores e técnicos do acolhimento 

institucional do município de Paranaíba-MS 
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