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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou investigar os processos de escolarização de adolescentes 

institucionalizados(as) em locais de acolhimento. Para isso, buscou-se: a) realizar um 

levantamento nos documentos institucionais e, principalmente, no Projeto Individual de 

Atendimento (PIA), dos dados socioeconômicos e informações da instituição de acolhimento 

referentes à vida dos(as) adolescentes pesquisados(as); b) caracterizar os modos como se 

articulam as experiências de escolarização e as experiências de permanência na instituição de 

acolhimento e c) analisar as expectativas dos(as) adolescentes, seus professores(as) e 

educadores(as) frente à vida escolar e os projetos de futuro. Quanto ao percurso 

metodológico, de natureza qualitativa, englobando a aplicação de questionários a psicóloga da 

instituição e entrevistas semiestruturadas aos adolescentes, professores(as) e educadores(as), 

além de uma pesquisa documental exploratória, sendo os dados tratados por meio das técnicas 

de análise de conteúdo. Selecionamos quatro adolescentes, quatro educadores(as) e quatro 

professores(as) que lecionavam para esses(as) adolescentes, totalizando doze pessoas. Para a 

interpretação dos dados consideramos dois eixos de análise, sendo o cotidiano do abrigo e as 

experiências de escolarização. Os resultados indicam que os processos de escolarização e os 

itinerários escolares de adolescentes institucionalizados(as) sob tutela do Estado, além de uma 

clivagem imposta pela origem social e cultural, são influenciados pelas condições sociais e 

educacionais vivenciadas por eles(as) em uma dupla e híbrida experiência social de tensões e 

situações de fuga física e simbólica, estigmas, isolamento, problemas no aprendizado escolar, 

dificuldades de inclusão nas turmas e na escola, conformação e negação do sujeito, tanto no 

acolhimento institucional quanto nas escolas. 

 

Palavras-chave: Experiência Social; Adolescentes Institucionalizados(as); Professores(as); 

Educadores(as) 



ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the processes of schooling of institutionalized adolescents 

in places of reception. To do this, we sought to: a) carry out a survey in the institutional 

documents, and especially in the Individual Assistance Project (PIA), socioeconomic data and 

information from the host institution regarding the life of the adolescents surveyed; b) to 

characterize the ways in which the experiences of schooling and the experiences of 

permanence in the host institution are articulated and c) to analyze the expectations of the 

adolescents, their teachers and educators in front of the school life and the projects of future. 

As for the methodological course, of a qualitative nature, including the application of 

questionnaires to the institution's psychologist and semi-structured interviews with 

adolescents, teachers and educators, as well as an exploratory documentary research, being 

the data treated through the techniques of content analysis. We selected four adolescents, four 

educators and four teachers who taught for these adolescents, totaling twelve people. For the 

interpretation of the data we consider two axes of analysis, being the daily life of the shelter 

and the experiences of schooling. The results indicate that the processes of schooling and the 

school itineraries of adolescents institutionalized under state tutelage, in addition to a cleavage 

imposed by social and cultural origin, are influenced by the social and educational conditions 

experienced by them in a double and hybrid social experience of tensions and situations of 

physical and symbolic flight, stigmas, isolation, problems in the school learning, difficulties 

of inclusion in the classes and in the school, conformation and negation of the subject, both in 

the institutional reception as in the schools. 

 

Keywords: Social Experience; Institutionalized Adolescents; Teachers; Educators 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção do objeto de pesquisa 

 

A motivação para esta pesquisa originou-se inicialmente no meu percurso profissional, 

pois desde minha formação inicial como psicóloga, trabalhei na assistência social e em 

unidades de acolhimento, contextos em que vivenciei momentos de grandes conflitos de 

ordem pessoal e profissional, mediante a atuação e dificuldades que perpassam o cotidiano 

dessas instituições, sendo estas capazes de me provocar e instigar a necessidade de ampliação 

do conhecimento sobre esses contextos por meio da pesquisa científica. Atualmente, atuo 

profissionalmente como coordenadora em uma unidade de acolhimento situada em um 

município do interior mineiro, esta unidade que se constituiu no campo da investigação 

realizada pela presente pesquisa.  

Em nosso país, não existe estatística que dimensione ao certo o número de crianças e 

adolescentes institucionalizados(as), mas como nos conta a história, sabemos das várias 

gerações que passaram por instituições fechadas (RIZZINI, 2003). 

Em 2003, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lançou o primeiro 

relatório de pesquisa apresentando o levantamento nacional das instituições de acolhimento 

para crianças e adolescentes da rede de Serviços de Ação Continuada
1
, com o objetivo de 

conhecer a situação dos programas de acolhimento institucional do país.  Os resultados 

indicaram a existência de 589 instituições no Brasil, atendendo a mais de 20 mil crianças e 

adolescentes. Este relatório trouxe também a distribuição geográfica das instituições, sendo 

que a região Sudeste concentrava metade dessas instituições (49,4%), enquanto que nas 

regiões Sul e Nordeste, a porcentagem era de 19,1% em cada, na região Centro-Oeste, havia 

7,9% e, por fim, a região Norte continha 4,5% das instituições de acolhimento do país.  

Já em 2013, o documento “Um Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes no País” (BRASIL, 2013), apresentou um relatório sobre as 

instituições de acolhimentos brasileiras que abrangeu o período de março de 2012 a março 

de 2013. Esse relatório foi resultado das inspeções realizadas pelos promotores de Justiça da 

                                                           
1
 Rede de Serviços de Ação Continuada –A Rede SAC faz parte das ações assistenciais regulamentadas pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) e materializadas em ações e programas no âmbito da Secretaria de 

Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Rede SAC/Abrigos para 

crianças e adolescentes inclui-se na modalidade serviços assistenciais, as características básicas desses serviços 

são o atendimento continuado e a definição de recursos em valores per capita. Entre os abrigos da Rede SAC 

pesquisados predominam as instituições não-governamentais, que respondem por 68,3% do total, enquanto os 

abrigos públicos representam apenas 30,0%, sendo 21,7% municipais e 8,3% estaduais. 
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infância e juventude em todo País, inspeções essas, regulamentadas e uniformizadas pela 

Resolução n.71/2011 do CNMP. Nesta inspeção, foram visitadas 86,1% das entidades 

existentes no Brasil, sendo 2370, no qual estão mais de 30 mil crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar.  

O número elevado de instituições de acolhimento na região Sudeste brasileira não é 

novidade. No início do século XIX, a taxa de exposição de crianças na cidade de São Paulo, 

era a mais elevada do Brasil, segundo Marcílio (2003), a pesquisa do IPEA (2003) mostra que 

São Paulo continua neste ranking, abrangendo quase a metade das instituições da região 

Sudeste, a outra metade se divide entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais possui 

um percentual de 6,8%, atendendo a uma média de 1.350 crianças e adolescentes. 

Segundo as orientações técnicas do serviço de acolhimento para criança e adolescente, 

os serviços de acolhimentos, são serviços que acolhem Crianças e Adolescentes em medidas 

protetivas por determinação judicial, em decorrência da violação de direitos, que seja 

abandono, negligência e ou violência, também, pela impossibilidade de cuidado e proteção 

por sua família. Os serviços de acolhimento seguem parâmetros que devem ser ajustados à 

realidade cultural e local, entre eles existem, o abrigo institucional, a casa-lar, a família 

acolhedora, a república e a regionalização do atendimento nos serviços de acolhimento 

(BRASIL, 2009). 

De acordo com o documento “Um Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes no País”, Brasil (2013), São Paulo é o estado com a maior rede de 

serviços de acolhimento do tipo abrigo e com o maior número de atendidos, sendo 8.688 

crianças e adolescentes, Minas Gerais apareceu com 1.802 atendidos. Quando se trata de 

acolhimento institucional na modalidade casa-lar, a maior rede está no Paraná, com 1.380 

atendidos, seguido por São Paulo com 800 atendidos, e Minas Gerais aparece com 509 

atendidos. Minas Gerais apresentou-se com 192 serviços de acolhimento institucional, com 

capacidade de atendimento a 3.407 crianças e adolescentes e um total de atendidos de 2.311.  

O documento “Um Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes no País” (BRASIL, 2013), revelou que a grande concentração de entidades de 

acolhimento institucional do tipo de abrigo está na Região Sudeste do país, com 

aproximadamente 53% do total das instituições, esta concentração de instituições acompanha 

o maior volume populacional desta região e a maior participação da região Sudeste no total 

das crianças e adolescentes em acolhimento institucional e reflete, consequentemente, a 

própria realidade dos processos de urbanização do país. De acordo com os dados do relatório, 
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os números que expressam a realidade brasileira são inferiores aos encontrados em outros 

países como Estados Unidos e Inglaterra.  

Destaca-se ainda, que o relatório do IPEA (BRASIL, 2003) apresentou que a maioria 

dos(as) acolhidos(as) em instituições tinham família (86,7%) e que o motivo mais citado para 

o acolhimento era a pobreza, e na sequência vinha o abandono, a violência doméstica, a 

dependência química/alcoolismo dos pais e responsáveis, a vivência de rua e a orfandade. Já, 

o documento “Um Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes no País”, (BRASIL 2013), apresentou como motivo mais incidente para 

crianças e adolescentes estarem em instituições a negligência dos pais ou responsáveis no 

tocante aos cuidados e proteção aos filhos, e como segundo maior motivo, a dependência 

dos pais ou responsáveis às drogas ou álcool. Esses dois principais motivos são seguidos por 

outros como abandono, violência doméstica e violência sexual. Em muitos casos, segundo o 

documento, havia mais de uma motivação registrada. 

Vale tornar-se visível que, de acordo com IPEA/CONANDA (2004), a população 

brasileira tinha no período avaliado, 34% de crianças e adolescentes, e cerca de metade deste 

total populacional (48,8% e 40% respectivamente) era considerada pobre ou miserável, 

nasciam em domicílios em que a renda não ultrapassava meio salário mínimo. Nessa mesma 

referência, os pesquisadores indicaram que a situação de pobreza, ao aumentar a 

vulnerabilidade social das famílias, poderia potencializar outros fatores como abandono, 

violência e negligência. 

Segundo Rizzini (2003), o encaminhamento de crianças e adolescentes para instituições 

de acolhimento, na atualidade, apresenta mudanças comparadas ao passado, mas apresentam 

semelhanças na origem e causas que as conduzem até as instituições. As informações 

existentes predominam internações de crianças e adolescentes que transitam entre a casa, as 

ruas e os acolhimentos institucionais, mobilidade esta que parece caracterizada por fatores 

ligados ao contexto de violência urbana no país, em particular aos relacionados ao 

narcotráfico. 

Na atualidade, vivemos a configuração dessa nova realidade, de novos arranjos 

familiares, de espaços em que a família está ausente, simbólica e/ou materialmente. Realizar a 

presente pesquisa em unidades de acolhimento que, acabam por estender a permanência de 

crianças e adolescentes em seu interior, implica mais responsabilidade com a formação 

dessas, e em contribuir para a construção de um olhar diferenciado da sociedade como um 

todo sobre a situação de acolhimento institucional em nosso país. 
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O universo das unidades de acolhimento ainda é pouco explorado nas pesquisas em 

educação, principalmente quando a temática central é a relação entre a vivência da 

institucionalização e escolarização de crianças e adolescentes acolhidos(as). Diante disso, se 

configura o objeto desta pesquisa que focaliza a experiência social de escolarização de 

adolescentes em situação de acolhimento institucional, na perspectiva dos(as) próprios(as) 

adolescentes, de seus educadores(as) e professores(as). Adolescentes que vivenciam 

experiências sociais, imbricadas, ao mesmo tempo, por arranjos e situações familiares 

adversos e por condições simbólicas e materiais particulares advindas das vivências em locais 

de acolhimento. Importa a este estudo dar visibilidade a este público, muitas vezes invisível, 

além de possibilitar o interesse de outros(as) pesquisadores(as) sobre o tema, contribuindo 

para ampliar o do campo de estudos da Sociologia da Educação.  

Diante do tema central dessa pesquisa, a escolarização de adolescentes que vivem 

institucionalizados(as), buscamos responder aos seguintes questionamentos: a) Quais as 

experiências sociais de escolarização de adolescentes institucionalizados(as)? b) De que modo 

essas experiências estão imbricadas e articuladas pelas interações com seus(as) 

professores(as) e educadores(as) nos contextos da instituição de acolhimento e da escola? 

Assim, o objetivo principal da pesquisa foi investigar os processos de escolarização de 

adolescentes institucionalizados(as) em locais de acolhimento. Para alcançar esse objetivo 

central foram delimitados os seguintes objetivos específicos: a) realizar um levantamento nos 

documentos institucionais e, principalmente, no Projeto Individual de Atendimento (PIA), dos 

dados socioeconômicos e informações da instituição de acolhimento referentes à vida dos(as) 

adolescentes pesquisados(as); b) caracterizar os modos como se articulam as experiências de 

escolarização e as experiências de permanência na instituição de acolhimento e c) analisar as 

expectativas dos(as) adolescentes, seus professores(as) e educadores(as) frente à vida escolar 

e os projetos de futuro. 

Sendo assim, a hipótese para esse estudo é que, os processos de escolarização e os 

itinerários escolares de adolescentes institucionalizados(as) sob tutela do Estado, além de uma 

clivagem imposta pela origem social e cultural, são influenciados pelas condições sociais e 

educacionais vivenciadas por eles(as) em uma dupla e híbrida experiência social no 

acolhimento institucional e nas escolas. 

O nosso projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFOP, sob o número 

do parecer 2513818. Por questões de caráter ético da pesquisa será mantido o sigilo quanto à 

identidade dos sujeitos investigados, a identificação da unidade de acolhimento, da escola e da 

cidade da pesquisa. A opção em não divulgar esses dados se fez necessária, visto que na 
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cidade pesquisada há apenas uma unidade de acolhimento, sendo assim, o público investigado 

seria facilmente identificado pelos leitores da região, destaca-se apenas que é uma cidade 

interiorana de Minas Gerais. Os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos 

e será resguardado aos informantes, além do sigilo, o direito de conhecer a pesquisa e 

abandoná-la quando não se sentir à vontade.  

É importante enfatizar também que a pesquisadora tomou os devidos cuidados durante a 

realização das entrevistas, com o intuito de impedir a ocorrência de danos de ordem moral, 

intelectual, emocional ou espiritual aos informantes. As informações coletadas permanecerão 

em posse exclusiva da pesquisadora por um período de cinco anos e, após, serão incinerados. 

As entrevistas foram gravadas mediante a autorização dos participantes e estão sob posse da 

pesquisadora, podendo o(a) pesquisado(a) ter acesso a esses documentos caso ele(a) deseje. 

Na realização da pesquisa de campo, salienta-se que os sujeitos assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, que os informou sobre todos os detalhes da pesquisa, em 

especial o anonimato dos sujeitos, e também sobre a sua participação voluntária. Ciente do 

risco psicológico e moral que qualquer mediação possa provocar nos sujeitos pesquisados 

foram tomados todos os cuidados e estratégias científicas e éticas para minimizar tais riscos. 

A construção do estudo que será exposto a seguir está distribuída em três capítulos, 

além da introdução: No primeiro capítulo apresentamos alguns aspectos da institucionalização 

no Brasil, por meio da elaboração de um breve percurso histórico, bem como das mudanças 

nos processos de acolhimento da criança e adolescente no Brasil, uma breve descrição do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dos documentos oficiais sobre acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes que norteiam essa política de atendimento.  

Já no segundo capítulo, discutimos a infância institucionalizada e o acolhimento como 

disposição de desenvolvimento da infância e adolescência sendo que perpassa desde a 

institucionalização ao estigma. Nesse mesmo capítulo, procuramos trazer algumas 

considerações sobre a família e o direito à convivência familiar, bem como o papel da 

educação escolar na formação de crianças e adolescentes. Discutimos também alguns aspectos 

sobre as desigualdades no sistema escolar brasileiro, apresentando algumas pesquisas que 

tratam da temática e, nesse mesmo viés, a relação entre escola e o acolhimento institucional.  

A noção de experiência social, baseada em François Dubet aparece como elemento teórico 

relevante para a análise das experiências de escolarização dos(as) adolescentes 

pesquisados(as). Por fim, o terceiro capítulo ficou destinado à descrição do percurso 

metodológico da pesquisa e a análise dos resultados. 
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1 ALGUNS ASPECTOS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO BRASIL 

 

O Brasil possui uma longa trajetória de internação de crianças e adolescentes, com 

discurso de protegê-las ou afastá-las de um convívio social e familiar “prejudicial”, esses 

afastamentos se materializaram em grandes instituições de longa permanência, os chamados 

orfanatos, internatos, educandários, asilos entre outros, assim como mostra o estudo “Um 

Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes no País” 

(BRASIL, 2013).  

Como vimos na introdução deste trabalho, continuamos com essa prática de acolher 

crianças e adolescentes. Isso significa que, na atualidade, podemos identificar traços da 

trajetória de internação no Brasil que persistem materialmente ou simbolicamente. No 

entanto, Rizzini (2004) chama atenção para as mudanças ocorridas no atendimento 

institucional de crianças e adolescentes ao longo da história no Brasil.  

Assim sendo, podemos ver a trajetória das “internações” através da identificação de 

diferentes leis e direitos constituídos, decorrentes do processo histórico de mudanças. Em 

1988, a nova Constituição Federal representou um marco no que tange à garantia de direitos 

básicos, em especial nesse caso, em seus artigos 227 e 228 que contemplam a proteção 

integral às crianças e adolescestes. Em seguida, com a aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990 (ECA), foram definidas novas diretrizes e novas orientações que 

passaram a regular e orientar as práticas de/para proteção de serviços de acolhimento de 

crianças e adolescentes.  

Contudo, proteger as crianças e adolescentes e mantê-los juntos as suas famílias e a 

comunidades são grandes desafios e, “como toda a realidade, com raízes profundas, grandes 

são as dificuldades e tímidas, as mudanças” (RIZZINI, 2004, p.9). Para entender melhor esse 

complexo e imbricado processo de mudanças e permanências no âmbito da institucionalização 

do cuidado e da proteção oferecidos às crianças e adolescentes no Brasil, apresentaremos a 

seguir traços dessa história. 
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1.1 Um breve percurso histórico  

 

Como todas as fases da vida têm uma história, não é diferente com a infância e a 

adolescência, pois segundo Ariès (1981), a infância passou por transformações históricas, em 

relação aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Do mesmo modo, de acordo 

como as mudanças sociais e de compreensão da infância, as políticas de atendimento à criança 

e adolescente também viveram intensas transformações e avanços ao longo do tempo.  

Para apresentar alguns traços da história do acolhimento institucional da infância no 

Brasil, nos apoiaremos principalmente na obra de Rizzini (2004) e Marcílio (2003), por 

considerar que os autores apresentam um estudo detalhado sobre o tema e apontamentos 

relevantes para nosso estudo, ao articular acolhimento institucional, infância e Estado. 

Conforme Marcílio, o fenômeno social de abandonar os filhos remonta do período colonial no 

Brasil, e nem os poderes locais e nem o central raramente assumiram responsabilidades, 

alegando falta de recursos, resultando em descaso e omissão. O autor enfatiza, por exemplo, 

que no período colonial, uma das modalidades de atendimento aos bebês que eram 

abandonados pelos caminhos, bosques, lixo, portas de igreja ou casas de famílias, foi o 

sistema de Roda de Expostos, por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia. 

A roda dos expostos, explica Marcílio (2003), foi inventada na Europa medieval, 

garantia anonimato e estimulava as pessoas que não desejavam o bebê, a levá-lo para a roda. 

Era administrada por assistência missionária e de obras de caridade que contavam com 

subsídios de órgãos públicos, como as Câmaras Municipais. A primeira preocupação quando 

a criança chegava na “roda” era o batismo, obedecendo às leis do direito canônico e, assim, 

“salvando” a alma da criança. Importante destacar, que o nome “roda dos expostos” é 

proveniente do artefato utilizado para o recebimento dos bebês enjeitados, que tinha uma 

forma cilíndrica, com uma divisória que era fixada ao muro ou janela da instituição e/ou 

hospital. Esses artefatos foram criados para receber as crianças abandonadas e preservar o 

anonimato daqueles que ali a deixavam. Assim, era possível, “depositar” a criança enjeitada, 

girar a roda e a criança já estaria do outro lado do muro. 

Ainda segundo Marcílio (2003), descrevendo que a adesão deste modelo de atendimento 

pelo Brasil, se deu no século XVIII, permanecendo por quase um século e meio, sendo à roda 

dos expostos, praticamente a única instituição de assistência à criança abandonada neste 

período. A roda dos expostos foi criada no ano de 1726 (Salvador/BA), multiplicou-se no 

período imperial e se manteve durante a República, com um total de treze rodas no Brasil. A 
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roda dos expostos foi, no Brasil, uma instituição de longa vida, sendo o último país a acabar 

com o sistema da roda dos enjeitados, na década de 1950. 

Marcílio (2003) afirma que a maioria dos bebês abandonados eram cuidados por 

famílias, com espírito de caridade e compaixão, mas muitas famílias o faziam com outras 

intenções, como utilizar essas crianças como mão de obra familiar, quando crescessem. 

Nestes casos, as crianças eram chamadas por essas famílias de “filhos de criação”, mas, não 

tinham direitos, garantidos por lei. Assim a herança familiar sempre foi um nó para a 

aceitação dos expostos, pois está na essência de um sistema social dominante e desigual. No 

entanto, poucos chegavam à idade adulta, pois o número de mortalidade infantil nessa época 

foi o mais elevado de todos os tempos. A roda dos expostos foi um fenômeno urbano e 

pontual, ou seja, não existia em todos os locais, e apesar dos elevados índices de exposição de 

crianças, nas cidades em que não houve esse tipo de assistência institucionalizada, a 

responsabilidade ficou a cargo das câmaras que em muitos casos, pagavam amas de leite para 

criar as crianças abandonadas.  

No entanto, Marcílio (2003) ainda apresenta outros elementos sobre a roda dos expostos 

afirmando que elas tiveram poucas condições de asilo para todas as crianças abandonadas. Por 

causa disso, era também comum a utilização do recurso das amas de leite para suprir a 

demanda, sendo que as amas eram estimuladas a manterem para sempre a criança sob sua 

guarda, ou ao menos até a idade de sete anos e, em alguns casos, até doze anos. Ainda em 

outros casos, elas podiam explorar o trabalho da criança de forma remunerada ou em troca de 

casa e comida. 

Com a falta de controle sobre as crianças que a roda dos expostos supostamente 

protegia, uma das medidas adotada pelo sistema, foi trazer na década de 1850, as irmãs 

francesas de caridade (Vicentinas e Chamberry) para assumirem a direção e educação das 

crianças abandonadas nas rodas. Diante da situação de abandono, procuravam sempre buscar 

casas, famílias que pudessem receber as crianças como aprendizes, no caso dos meninos, 

algum ofício ou ocupação e, no caso das meninas, como empregadas domésticas, com fins 

que se mesclavam entre a moral cristã da caridade, a filantropia utilitarista e o bom 

aproveitamento do indivíduo para aumentar a riqueza da nação (MARCÍLIO, 2003). 

Podemos analisar a situação do atendimento à infância vulnerável no Brasil, no século 

XIX, e a persistência da existência da roda dos expostos, por meio da reflexão sobre a 

permanência de uma visão utilitária sobre a criança em meio aos processos de mudança 

social. Ariès (1981) afirma que, no período medieval, e na transição para a modernidade, a 

criança era vista como um ser produtivo para a sociedade, pois a partir dos sete anos de idade 
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já era inserida na vida adulta, era útil à economia familiar, realizando tarefas domésticas e 

aprendendo as atividades na convivência com o adulto. Em muitos casos, a transmissão de 

valores, dos conhecimentos e a socialização da criança não era realizada, nem controlada pela 

família. Segundo Ariès (1981), havia uma responsabilidade legal da criança de cumprir seus 

ofícios, e por muito tempo, a criança não era vista como um ser em desenvolvimento, a 

infância era desconhecida, de criancinha pequena, passava para homem jovem. Assim, a 

história da criança foi de marginalização e exploração, outra característica da época, foi 

entregar a criança para que outra família a educasse, sendo colocada nas casas de outras 

pessoas para fazerem o serviço pesado e assim chamados de aprendizes.  

Ariés (1981) aponta também que, com o fortalecimento das festas religiosas, surgiu a 

primeira comunhão como uma festa emblemática, um ritual destinado à criança, se 

constituindo como uma grande festa da infância e da família, registrando a vida da criança 

para a história e determinando posturas e comportamentos morais e, evitando, ao menos 

hipoteticamente, a perversão e imoralidade. Assim, com um olhar social mais direcionado à 

infância, as condições de higiene foram melhoradas e a preocupação com a saúde das crianças 

fez com que os pais não aceitassem perdê-las com naturalidade. Logo, emergiu um sentimento 

de apego e afeto e a infância passa a ser vista como um período de ingenuidade e fragilidade, 

em que as crianças deveriam receber todos os incentivos possíveis para sua felicidade. Costa 

(2004) descreve que a criança passa ter função e valor de filho, e faz referência à criança 

expressando que se ela for bem-amada, isso servirá de adubo e semente para a construção do 

adolescente. 

A partir dessas transformações originou-se a família moderna, a qual criou uma 

necessidade de intimidade e de identidade, “os membros da família se unem pelo sentimento, 

o costume e o gênero de vida” (ÀRIES, 1981, p. 278). 

Além dessas mudanças progressivas em relação à visão social sobre a infância, de 

acordo com Marcílio (2003), com novas formas de se exercer a caridade e solidariedade, com 

inspiração no progresso da ordem e da ciência, começou forte campanha para a abolição da 

roda dos expostos que passou a ser considerada imoral e contra os interesses do Estado. Essa 

contestação tinha adesão dos juristas que começaram a pensar novas leis para proteger a 

criança abandonada e as questões sociais com adolescentes infratores que perturbavam a 

sociedade. Como afirma Costa (2004), a mudança se inicia em grande parte, frente à reação 

dos médicos higienistas daquele período, horrorizados com os altos números de mortalidade 

infantil dentro das casas de expostos. 



20 

No século XX, no Brasil, inicia-se uma nova fase assistencialista filantrópica que surgiu 

como modelo fundado na ciência para subsidiar o modelo de caridade, além disso, ordens 

religiosas fundaram asilos e orfanatos por toda parte, pois nessa época, a maioria das rodas de 

expostos já havia desaparecido (MARCÍLIO, 2003, p.76). 

Por outro lado, Rizzini (2004) mostra que o século XX configura-se como um período 

de forte presença do Estado no planejamento das políticas de atendimento a criança e 

adolescente, também um período em que os meios especializados que atuavam com crianças e 

adolescentes cobravam do poder público a centralização e orientação da assistência. Toda essa 

movimentação culminou na criação do primeiro Juízo de Menores na cidade do Rio de 

Janeiro e na aprovação do Código de Menores em 1927, possibilitando a criação de um 

sistema de assistência social e jurídica reproduzido pelos estados da nação. 

Em relação a feitos após esse período frente às crianças e adolescentes, Rizzini (2004) 

relata que, em 1933, no Rio de Janeiro, houve a Conferência Nacional de Proteção à Infância 

que culminou, no ano seguinte, na criação da Diretoria de Proteção à Maternidade e à 

Infância. Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social, ligado ao Ministério da 

Educação e Saúde, com o objetivo de normalizar e fiscalizar as ações de assistência social no 

país. Em 1939, foi criada a Comissão Nacional de Proteção à Família, bem como o “Estatuto 

da Família”, documento que estimularia outras formas de proteção à família. Em 1940, o 

Decreto-Lei nº 2.024, “fixa as bases da organização da proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência em todo o país”. Foi instituído o Departamento Nacional da Criança como 

“supremo órgão de coordenação de todas as atividades nacionais relativas à proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência” (Art. 5º), e este teria a cooperação do Conselho 

Nacional de Serviço Social. 

Sendo assim, Rizzini (2004) destaca que foram criados órgãos nacionais de assistência, 

como a criação do Serviço de Assistência a Menores (SAM) em 1941, que tinha finalidade de 

assistir as crianças que não tinham responsáveis por suas vidas. No entanto, sem se ater a 

critérios de vulnerabilidade social e econômica, famílias que tinham recursos eram assistidas 

nos melhores educandários mantidos pelo Serviço, por meio de ações de apadrinhamento e 

corrupção. O SAM vivenciou problemas de ordem financeira por atos de má fé administrativa 

que trouxeram consequências diretas para a vida das crianças e adolescentes internos, pois 

milhares de menores foram entregues a terceiros sem a certeza que seriam tratados de forma a 

garantir educação e cuidado. Deste modo, o sistema vivenciou grandes dificuldades para 

viabilizar propostas educacionais no serviço e assim depositou a culpa da sua ineficiência nas 

crianças e adolescentes assistidos, os colocando e os estigmatizando como incapazes. O SAM, 
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foi um serviço de péssima reputação no país, tendo sido acusado de fabricar criminosos, era 

tido como vergonha, como um serviço de exploração de menores e de corrupção em que a 

proteção da infância e da sociedade seguia ações que “transformavam os seus internatos em 

verdadeiras sucursais do inferno” (RIZZINI, 2004, p.35). 

Com isso, autoridades públicas, políticos e diretores do SAM condenaram o órgão e 

propuseram a criação de um novo instituto, tendo surgido em 1964, a Fundação Nacional de 

Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que tinha por missão instituir o anti-SAM, criando a 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM) com a ideia subjacente de valorização da 

vida familiar e da integração do menor à comunidade. No entanto, a idéia não se concretizou, 

uma vez que a prática de recolhimento de crianças das ruas foi intensificada, os números 

relativos às internações na época eram maiores e impressionavam, revelando uma política 

deliberada de limpar as ruas da cidade de elementos indesejáveis e de punição, pelo 

afastamento da família e de desarticulação, ao retirá-los de seu meio social (RIZZINI, 2004).  

Foucault (1999) manifesta a preocupação antiga com órfãos e a origem da institucionalização 

das crianças e adolescentes em orfanatos, asilos, abrigos, em que os internamentos tinham 

uma dupla aparência, tanto de proteger os internos de um mundo hostil quanto proteger a 

sociedade da convivência com estes.  

Em meados da década de 1980, segundo Rizzini (2004), a institucionalização de 

crianças e adolescentes começa a ser questionada, indicativo disso, foi à emergência de 

seminários, publicações e discussões em torno da temática, na busca de novos caminhos.  

Outros fatores também impulsionaram a discussão: a presença e atuação de movimentos 

sociais organizados, a publicação de estudos que ressaltavam as consequências da 

institucionalização no desenvolvimento das crianças e adolescentes, os custos elevados dos 

internatos, o interesse de profissionais de diversas áreas do conhecimento para atuação neste 

campo, os protestos dos meninos e meninas internados, expressos em rebeliões e denúncias na 

imprensa e em livros. Em consequência, foram surgindo propostas que buscavam criar 

alternativas institucionais em meio aberto, visando integrar a criança ao seu meio social, tendo 

em vista os efeitos perversos da internação indiscriminada. 

Com toda essa movimentação em torno da temática da infância e adolescência, o tema 

da proteção assumiu mais força sob amparo das leis e das perspectivas dos diferentes atores. 

Com isso, o documento intitulado Novos Rumos do Acolhimento Institucional, (NECA, 

2010) destaca que a construção de políticas para ao atendimento e proteção à infância e 

juventude no Brasil foi crescendo e possibilitou uma nova forma de atenção à criança, 

assegurando o direito da criança e do adolescente a uma vida com dignidade. Com a 
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Constituição Federal de 1988, inserindo direitos em nossa sociedade, inclusive os da criança, 

com a declaração do Ano Internacional da Criança (1979) pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), e com a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança (1989), a 

criança e adolescente ganham mais visibilidade e, assim, em 1990, no Brasil uma legislação 

em defesa dos direitos da criança e do adolescente começa a ser elaborada e culmina na 

publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), responsabilizando o Estado pela 

assistência às crianças e adolescentes como pela garantia de seus direitos.  

 

1.2 Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi criado como uma lei federal (Lei N.º 

8069) em 13 de julho de 1990, garantindo às crianças e adolescentes, serem concebidos como 

sujeitos de direito: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 
1990). 

Esta lei é a concretização do artigo 227 da Constituição Federal que reconhece e garante 

os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade, que apresenta o dever da 

família, da sociedade e do Estado em se tratando do direito à vida, a saúde, a alimentação, 

educação, lazer, a profissionalização, cultura, dignidade, respeito a liberdade e a convivência 

familiar e comunitária (BRASIL, 1988). 

Segundo o artigo 86 do ECA (BRASIL, 1990), “a política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios” e o artigo 87 do mesmo documento apresenta as linhas de ação da política de 

atendimento: 

I - políticas sociais básicas; 
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 
aqueles que deles necessitem; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão; 
IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e 
adolescentes desaparecidos; 
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. 
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VI - políticas e 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; (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009) 
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de 
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, 
especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 
irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) (BRASIL, 1990). 

No artigo 88 do ECA (BRASIL, 1990) estão descritas as diretrizes da política de 

atendimento, e prevista, entre outras, a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional, 

órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis. Além disso, as diretrizes 

também asseguram a participação popular paritária por meio de organizações representativas, 

segundo leis federal, estaduais e municipais e a integração dos órgãos Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência Social, para efeito de rapidez no 

atendimento de crianças e de adolescentes em especial os inseridos em programas de 

acolhimento familiar ou institucional (BRASIL, 1990). 

No que tange ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, criado a 

partir do ECA, sob referência da lei federal nº 8069/90, é um órgão deliberativo com 

representantes do Poder Executivo, Municipal e sociedade civil, e é responsável pelos 

projetos, pela discussão democrática e elaboração de políticas públicas destinadas às crianças, 

adolescentes e suas famílias, ao controle e utilização do fundo dos direitos da criança e do 

adolescente, além de registrar e cuidar das entidades que atuam nessa área (BRASIL, 2005). 

Sobre o Conselho Tutelar (BRASIL, 1990), o ECA descreve que “é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente”. Referente ao Ministério Público na vara da Infância e 

Juventude, ele atua em conjunto com os demais órgãos para solucionar os problemas que 

perpassam a vida das crianças e adolescentes, além de fiscalizar e promover direitos entre 

outras. 

É importante destacar aqui a necessidade do acompanhamento multidisciplinar, do 

trabalho em rede, uma vez que estes podem ser eficazes na prevenção, no controle e na defesa 

dos direitos da criança e do adolescente assim como, planejar ações integradas e compartilhar 

responsabilidades sobre o caso e que cada setor atue nas questões que lhe couber (COLEÇÃO 

CADERNOS DE DIREITOS HUMANOS, 2016). 

Referente às medidas de proteção para as crianças e adolescentes quando os direitos 

forem ameaçados ou violados, o ECA determina nessa ordem, que haja encaminhamento aos 
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pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e 

acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial 

de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de 

proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento 

médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoolista e 

toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e 

colocação em família substituta (BRASIL, 1990). 

Vale enfatizar, que o ECA expõe as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis sempre 

que o direito das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados, na seguinte ordem: a) 

devem seguir o encaminhamento a serviços de proteção, apoio e promoção da família, b) 

devem ser incluídos em programa e orientação, tratamento a alcoólatras e toxicômanos, a 

tratamento psicológico ou psiquiátrico e a cursos ou programas de orientação, c) cabe ainda a 

obrigação de matricular o filho e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, d) 

advertência, perda da guarda, destituição da tutela e, por último, e)  suspensão ou destituição 

do poder familiar (BRASIL, 1990). 

Além disso, de acordo com o ECA, para as crianças e adolescentes, não existe crime ou 

contravenção penal, é considerado ato infracional e, verificada tal postura, a autoridade 

competente poderá aplicar aos adolescentes, medidas como advertência, obrigação de reparar 

o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de 

semiliberdade e  internação em estabelecimento educacional, considerando que em todas as 

medidas levará em conta a capacidade do adolescente em cumpri-las e as circunstâncias e 

gravidade da infração (BRASIL, 1990). 

Vale enfatizar sobre as crianças e adolescentes que para o ECA, criança é a pessoa até 

12 anos de idade incompletos e adolescente é aquela entre 12 e os 18 anos, e a infância 

segundo os dicionários da língua portuguesa é o período do desenvolvimento do ser humano, 

que vai do nascimento ao início da adolescência. 

No Brasil, foi aprovado em dezembro de 2006, o Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária (PNCFC) – em Assembleia conjunta pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) e Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

– com o objetivo de promover discussão acerca das práticas de atendimento à família, à 

criança e ao adolescente. 
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Este plano (BRASIL, 2006) apresenta diretrizes que fundamentam todas as políticas, os 

programas e os projetos que tenham como objeto o atendimento à criança e o adolescente, e 

também serviu de subsídio junto ao Projeto de Diretrizes das Nações Unidas Sobre Emprego e 

Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças, para a elaboração das 

Orientações Técnicas aos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, documento 

que tem como finalidade “regulamentar, no território nacional, a organização e oferta de 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência 

Social” (p.76). As Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes levaram em consideração diversas discussões realizadas em diferentes fóruns 

regionais, nacionais e internacionais, destacando as Conferências Estaduais e Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente realizadas em 2007, e os encontros do Grupo de 

Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2009). 

Os avanços em relação ao cuidado com a criança e adolescente previstos na legislação 

precisam ser compreendidos em um contexto mais amplo, muito além da realidade de 

acolhimento no Brasil. É preciso atenção sobre a temática da convivência familiar e 

comunitária que foi corroborada pelo advento da Lei 12.010/2009, e incorporou ao ECA 

alterações significativas na disciplina da convivência familiar e comunitária. É necessário 

ainda estarmos atentos aos modos como ocorre a intervenção estatal, que em observância ao 

artigo 226 da Constituição Federal, prioriza orientação, apoio e promoção social da família 

natural junto à criança e ao adolescente e assim, na impossibilidade de permanência na família 

natural, a criança ou adolescente será colocada sob adoção, tutela ou guarda, observadas as 

regras e princípios contidos no ECA. 

Por fim, com a finalidade de regulamentar no Brasil, a organização e oferta de serviços 

de acolhimento para crianças e adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social, 

existe o documento Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2009). O documento foi elaborado pelo Departamento de Proteção 

Social Especial (SNAS/MDS), e apresentado ao Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) e ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), e a 

sua aprovação ocorreu em Assembleia conjunta do CNAS e CONANDA, realizada em 18 de 

junho de 2009.  
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1.3 Acolhimentos de crianças e adolescentes no Brasil: o que dizem os documentos 

oficiais 

 

Se considerarmos a história do Brasil, de acordo com o documento Orientações 

Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, as origens do atendimento 

às crianças e adolescentes em serviços institucionais de acolhimento remontam ao período 

colonial e revelam que, frente à situação de pobreza, vulnerabilidade ou risco, a primeira 

resposta era o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar (BRASIL, 2009). 

Como vimos, a história de crianças e adolescentes é marcada pelo caráter assistencialista e 

filantrópico das ações políticas, somente bem mais tarde, com a promulgação do ECA, os 

acolhimentos institucionais foram comtemplados como medida de proteção (IPEA, 2003). 

Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes integram os Serviços de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), seja de natureza público-

estatal ou não, e devem pautar-se nos pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária, da Política Nacional de Assistência 

Social; da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, da Norma 

Operacional Básica do SUAS e no Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e 

Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças. 

Segundo as Atribuições e Competências na área da infância e adolescência da Secretaria 

de Assistência Social/MPAS e da Secretaria de Direitos de Cidadania/MJ”, os procedimentos 

oficiais para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal 

são definidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e executados pelo Ministério da 

Assistência Social (MAS). 

Mediante a proposta das Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes, crianças e adolescentes devem ir para programas de acolhimento, 

apenas quando esgotados todos os recursos para sua manutenção na família de origem, 

extensa ou comunidade. Diante de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais 

ou responsáveis, as crianças e adolescentes passam a ser encaminhadas para serviço de 

acolhimento como medida protetiva, de caráter excepcional e provisório (BRASIL, 2009).   

Os serviços que executam acolhimento institucional são procurados como necessários e, 

muitas vezes, percebidos como a única saída, ao mesmo tempo esses serviços são 

desacreditados e rejeitados porque vistos como aqueles que afastam as crianças de suas 

famílias, e que também abandonam, descuidam e mantêm as crianças e adolescentes em 
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situação de exclusão. Logo, podemos idealmente pensar a instituição como uma proposta de 

proteção, com um projeto político-pedagógico articulado a uma rede de política social, 

criando uma convivência que favorece uma sociedade inclusiva, com sujeitos criadores de si 

próprios, que se fortaleçam para pertencer e transformar a comunidade como descreve NECA 

(2010) no texto Novos rumos do acolhimento institucional.  

Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes devem atentar aos seguintes 

princípios: excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, provisoriedade do 

afastamento do convívio familiar, a preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, garantia de acesso e respeito à diversidade e não discriminação, a oferta de 

atendimento personalizado e individualizado a garantia de liberdade de crença e religião e, 

por fim, o respeito à autonomia da criança e do adolescente (BRASIL, 2009). 

Enquanto a criança e adolescente estiverem acolhidas(os), existe uma orientação 

metodológica que prevê:  

[...] é fundamental ofertar à criança e ao adolescente um ambiente e cuidados 
facilitadores do desenvolvimento, de modo a favorecer, dentre outros 
aspectos: i. Seu desenvolvimento integral; ii. A superação de vivências de 
separação e violência; iii. A apropriação e ressignificação de sua história de 
vida; e iv. O fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção social 
(BRASIL, 2009). 

Ainda, de acordo com as Normas de Orientação do Serviço de Acolhimento, (BRASIL, 

2009) existem propostas de orientações que visam contribuir para a melhoria dos 

atendimentos prestados nos serviços de acolhimento. São elas: a) o estudo diagnóstico, que 

tem como objetivo subsidiar a decisão acerca do afastamento da criança ou adolescente do 

convívio familiar, b) o plano de atendimento individual e familiar, que será elaborado pela 

equipe técnica do serviço, a constar objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidos, c) o 

acompanhamento da família de origem, que deve ser imediato, pois com o passar do tempo 

tanto às possibilidades de reintegração familiar, quanto de adoção podem tornar-se mais 

difíceis, d) a articulação intersetorial, pois é necessário que haja uma estreita articulação entre 

os diversos órgãos envolvidos no  atendimento, em especial a articulação no âmbito do 

sistema único de assistência social (SUAS), o sistema único de saúde (SUS) e o sistema 

educacional, além de outras políticas públicas e demais órgãos do sistema de garantia de 

direitos, e, ainda, e)  o projeto político pedagógico que visa garantir a oferta de atendimento 

adequado às crianças e aos adolescentes, e finalmente, f) a gestão do trabalho e educação 

permanente que reconhece que todos os profissionais que atuam em serviços de acolhimento 
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desempenham o papel de educador e assim impõe a necessidade de seleção, capacitação e 

acompanhamento. 

O documento considera para parâmetros de funcionamento, à realidade e cultura local, 

desde que não se perca a qualidade dos serviços, e estes podem ser ofertados em diferentes 

modalidades. São os abrigos institucionais, as casas lares, as famílias acolhedoras, repúblicas 

e a Regionalização do Atendimento nos Serviços de Acolhimento, as variações tendem a 

responder de forma mais adequada às demandas da população e a implantação deve basear em 

diagnóstico local que busque identificar a demanda (BRASIL, 2009).  

Em todos os serviços serão oferecidos acolhimento provisório para crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de 0 a 18 anos, em 

função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o 

retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento 

para família substituta, com exceção da república que atenderá jovens entre 18 e 21 anos em 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 

extremamente fragilizados e que não possuam meios para auto sustentação, é indicado para 

jovens em processo de desligamento de serviços de acolhimento por terem completado a 

maioridade. Também haverá em todos os serviços, uma coordenação, equipe técnica e 

educadores(as)/cuidadores(as), este último não contempla as repúblicas e as famílias 

acolhedoras. 

Esse mesmo documento orienta a organização dos serviços de acolhimentos para as 

crianças e adolescentes sendo que o abrigo institucional e a casa lar deverão ter aspectos 

semelhantes ao de uma residência e estarem inseridos na comunidade, em áreas residenciais, 

oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de 

dignidade. Deve favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes 

atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade 

local, devem ser evitadas nomenclaturas que remetam a aspectos negativos, estigmatizando e 

despotencializando os usuários.  

Os acolhimentos institucionais devem atender ao número máximo de 20 crianças e 

adolescentes, as casas lar, 10 crianças e adolescentes e nesta, deverá pelo menos uma pessoa 

ou casal trabalhar como educador(a)/cuidador(a) residente em uma casa que não é a sua. Estes 

serviços visam promover hábitos e atitudes de autonomia, deve organizar ambiente próximo 

de uma rotina familiar e proporcionar vínculo estável entre o educador(a)/cuidador(a), 

devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente 
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no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de 

oportunidades para a (re)inserção na família de origem ou substituta. 

Referente à família acolhedora, este serviço organiza o acolhimento, em residências de 

famílias cadastradas, que propicia o atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção 

individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da 

criança/adolescente. Este serviço de acolhimento é particularmente adequado ao atendimento 

de crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica do programa e dos serviços da 

rede de atendimento indique possibilidade de retorno à família de origem, ampliada ou 

extensa, salvo casos emergenciais, cada família deverá acolher uma criança/adolescente por 

vez, exceto quando se tratar de grupo de irmãos. As famílias acolhedoras são selecionadas, 

capacitadas e acompanhadas, dentro da sistemática jurídica, este tipo de acolhimento é feito 

por meio de um termo de guarda provisória.  

Referente à república, esta terá estrutura de uma residência privada, número máximo de 

06 jovens, os custos da locação do imóvel, e tarifas podem ser subsidiados e gradativamente 

assumidos pelos jovens, o grupo deve contar com supervisão técnico-profissional para a 

gestão coletiva da moradia, orientação e encaminhamento para outros serviços, programas ou 

benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas, programas de 

profissionalização, inserção no mercado de trabalho, habitação e inclusão produtiva 

(BRASIL, 2009). Referente a Regionalização do Atendimento nos Serviços de Acolhimento, 

é uma alternativa para implementação de serviços de acolhimentos, no caso de municípios de 

pequeno porte. 

Aos serviços de acolhimento prevalecem um prazo e segundo o ECA (BRASIL, 1990):  

 
Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei (Redação dada pela Lei n.º 
13.509, de 2017). 

 

Ainda, de acordo com as orientações técnicas do serviço de acolhimento para criança e 

adolescente, “a permanência de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento por 

período superior a dois anos deverá ter caráter extremamente excepcional” (BRASIL, 2009, p. 

19), logo em novembro de 2017 essa mesma lei nº 13.509 altera a lei nº 8.069 e prevê “a 

permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse” (BRASIL, 2017).  

No entanto, vários estudos têm mostrado um distanciamento entre a realidade e a 

normatização legal, pois, segundo Rizzini (2003), no tocante à mudança efetiva do conceito 

de internação para o de acolhimento de crianças e adolescentes e, no que se refere ao tempo 

de permanência nessas instituições, na prática, há resistências e obstáculos bastante alargados 

para a implementação dessa lei. O autor afirma que, no Brasil, se instituiu uma “cultura de 

institucionalização”, com diferenças do século XX, mas persistem ainda as mesmas razões 

para a institucionalização, reconhece que o atendimento institucional sofreu grandes 

mudanças, mas continua profundamente marcado por ideias e práticas do passado persistindo 

resquícios da intervenção assistencialista e autoritária do Estado e de outras organizações no 

âmbito da família.  

O levantamento já mencionado, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), resultou na publicação em 2013 de “Um Olhar Mais Atento aos Serviços de 

Acolhimento de Crianças e Adolescentes no País” (BRASIL, 2013), indicou que 35% dos 

acolhidos ficam tempo maior que o máximo de dois anos recomendado pelo ECA, totalizando 

mais de 10 mil crianças e adolescentes nessas instituições. O percentual de crianças e 

adolescentes que permanecem no serviço até o período de seis meses não chega a 20%. Em 

torno de 50% dos atendidos permanecem no serviço pelo período de seis meses a dois anos. 

Segundo Spinelli e Quinteiro (2015, p. 350), “a condição da criança como sujeito de 

direito ainda está longe de ser uma realidade social neste país, que ainda preconiza uma 

profunda e múltipla desigualdade social”. Afirma Marchi (2015, p. 262) que, “não somente a 

infância, mas também o conceito de “criança” em sua forma moderna não atinge nem está 

disponível a todas as crianças no Brasil”. 

Tavares (2014) enfatiza que avançamos em relação à constituição de leis que garantem 

a cidadania e a dignidade, mas ainda nos deparamos com a criança desassistida, especialmente 

pelo Estado, e que as questões de ações de enfrentamento de problemas como as fragilidades 

das famílias em atender as necessidades de seus filhos, ainda são marcadas pelo trabalho das 

organizações não governamentais de caridade, sobretudo de entidades que desenvolvem 

programas de acolhimento institucional.  

A assistência social, como política universal para atender aos que dela precisam, deve 

buscar reunir as demandas sociais anunciadas no cotidiano da família, como educação, saúde 

e assistência social e promover o desenvolvimento e emancipação das famílias beneficiárias, 

de modo que elas consigam superar a situação de “vulnerabilidade social” em que se 
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encontram, descrição retirada do documento do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, O Brasil sem miséria (BRASIL, MDS, 2014). 

No entanto, Almeida (2013) mostra a necessidade de tratar a prevenção à 

institucionalização, dar mais atenção às famílias das camadas empobrecidas da sociedade e 

que a carência de recursos financeiros não seja motivo para afastamento de crianças e 

adolescentes de suas famílias. Uma vez que, institucionalizados, eles não mantêm um 

convívio assíduo com a família, enfraquecendo os laços relacionais e afetivos, sem contar os 

casos em que há uma ruptura desses laços, e as crianças e adolescentes não recebem visitas e 

nem visitam as famílias, ficando exiladas de qualquer tipo de convívio familiar.  

Nesse viés, o estudo “Um Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de Crianças 

e Adolescentes no País” (BRASIL, 2013) mostra que em 75% das entidades verificou-se a 

presença de acolhidos(as) que não recebem visitas de familiares há mais de dois meses. A 

preocupação dos membros do Ministério Público que inspecionam esses locais é de que, 

com isso, sejam perdidos os vínculos familiares e as chances de reinserção fiquem cada vez 

mais escassas. 

Essas evidências mostram que mudanças são necessárias para o rompimento da cultura 

da institucionalização em favorecimento de políticas de reconstrução e fortalecimento dos 

vínculos familiares e mais ainda, na prevenção de institucionalização. Dando sequência na 

construção do trabalho, discutiremos as nuanças do processo de institucionalização. 
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2 UMA INFÂNCIA INSTITUCIONALIZADA 

 

A necessidade de entender as crianças e adolescentes institucionalizadas como sujeitos 

de direitos vem emergindo há tempos, e por isso a busca por essa compreensão e a 

visibilidade da maneira como esse direito lhes é garantido por lei e lhes é contraditório pela 

prática, se colocam como preponderantes politicamente e socialmente. Muitas dessas crianças 

e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento no Brasil, além de marcados pela 

pobreza, são invisíveis para a sociedade e para o Estado, são estigmatizados por estarem 

vivenciando a situação de acolhimento e ainda sofrem fortemente os efeitos da desigualdade 

escolar no país, vivenciando situações de fracassos e rupturas em seus percursos educacionais 

Segundo Goffman (1974), qualquer grupo de pessoas desenvolve uma vida própria que 

se torna significativa, razoável, e normal, desde que você se aproxime dela, que uma boa 

forma de conhecer qualquer desse mundo é estar à companhia de seus participantes, de acordo 

com as pequenas conjunturas a que estão sujeitos. Por outro lado, Dubet (1994) afirma que o 

indivíduo faz escolhas em função das oportunidades que se oferecem, que a imagem de uma 

ação livre não é totalmente aceitável.  

Nessa direção, e diante das premissas de Goffman (1974) e Dubet (1994) há de se 

pensar “de perto”, as crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, as oportunidades 

sociais, culturais e escolares que lhe são dadas e ou retiradas para o seu desenvolvimento e 

que produzem, quase sempre, compulsoriamente, as suas experiências sociais Importante 

apresentar aqui as responsabilidades do acolhimento institucional na perspectiva de 

desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e as descrições para efetivar o direito da 

convivência familiar, vista como importante e necessária.  

Torna-se relevante para uma compreensão mais ampla do objeto deste estudo, que 

articula experiências de acolhimento e escolares, expor as desigualdades no sistema escolar, a 

educação na formação dessas crianças e adolescentes, para assim, refletir sobre a 

escolarização de crianças e adolescentes institucionalizados, refletir sobre a escola, sobre o 

acolhimento institucional na busca de (ao menos hipoteticamente) proporcionar a essas 

crianças e adolescentes, diante da possível situação de alta vulnerabilidade social em que se 

encontram, condições para educação e garantia ampla de seus direitos. Assim, não mais 

importante, mas essencial para responder nossas questões, discutiremos neste capítulo, a 

teoria em que nos apoiamos para discutir a experiência social e escolar dos adolescentes 

institucionalizados, enfatizando que, de acordo com Dubet (1994), essa experiência põe em 

evidência o papel da dominação e do conflito na sua própria construção. 
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2.1 O abrigo como lócus de desenvolvimento da Infância/Adolescência: da 

institucionalização ao estigma 

 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006) descreve que a 

construção do sistema de proteção e assistência, durante o século passado, permitiu que 

qualquer criança ou adolescente, por sua condição de pobreza, estivesse sujeita a se encaixar 

na extensão da ação da justiça e da assistência, e que, sob o argumento de que se estivessem 

presos, estariam protegidos, eles e elas eram confinados em grandes instituições totais. 

Goffman (1974) explica que as instituições totais são locais de residência e trabalho no 

qual um grande número de indivíduos, com situação semelhante, é separado da sociedade por 

considerável período de tempo, constituindo-se em uma vida fechada e formalmente 

administrada.  Outro aspecto que caracteriza as instituições totais, na perspectiva de Goffman 

(1974), é o controle das muitas necessidades humanas pela organização burocrática de grupos 

de pessoas, as necessidades essenciais precisam ser planejadas e, geralmente, os indivíduos 

institucionalizados não têm conhecimento das decisões sobre o seu destino, são vigiados e 

obrigados a fazer tudo como foi exigido, devendo obediência a uma equipe de supervisão.  

O sociólogo descreve ainda que uma disposição básica da sociedade moderna é que o 

indivíduo tende a dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, sob diferentes autoridades, 

logo, o aspecto central das instituições totais pode ser descrito com a ruptura das barreiras que 

comumente separam essas esferas da vida, apresentando características tais como realizar as 

coisas no mesmo local e sob uma única autoridade. As atividades diárias são realizadas na 

companhia imediata de um grupo de outras pessoas, todos os indivíduos são tratados da 

mesma forma e obrigados a fazer as mesmas coisas em conjunto, são estabelecidos horários, o 

desenvolvimento das atividades leva tempo predeterminado, e a sua sequência é imposta de 

cima, por um sistema de regras formais explícitas. Por fim, as várias atividades obrigatórias 

são reunidas num plano racional único, planejado para atender aos objetivos da instituição 

(GOFFMAN, 1974).  

Goffman (1974) enfatiza que existe uma tensão entre o mundo doméstico e o mundo 

institucional, é como uma força no controle de homens. São colocadas barreiras entre o 

indivíduo e o mundo externo que assinalam a primeira mutilação do eu. Dubet (1994) também 

discute essa tensão que não tem apenas em vista controlar os indivíduos, mas também destruir 

o seu self. Com isso, o indivíduo, supostamente, autônomo e racional, vive como liberdade 

aquilo que é coação, ele não escolhe e não deseja senão aquilo que deve escolher e desejar, 
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porque a ignorância da programação dos seus objetivos, dos seus projetos e gostos, são uma 

das molas centrais da ordem social. 

Esse tipo de atendimento foi mudando e embora algumas características das instituições 

totais ainda estejam presentes no tipo de atendimento oferecido as crianças e adolescentes, 

atualmente é feito de forma diferente. Para tanto, as Orientações Técnicas do Serviço de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2009), descrevem as diretrizes para os 

cuidados alternativos às crianças e adolescentes, das quais destaca-se a responsabilidade do 

Estado de assegurar que as famílias tenham acesso aos meios necessários de apoio em sua 

função de prestadoras de cuidados, senão, é responsável por assegurar cuidados alternativos 

adequados, assegurar a supervisão da segurança, bem-estar e desenvolvimento de toda criança 

colocada sob cuidados alternativos, ainda desenvolver e implementar políticas para o bem-

estar e a proteção das crianças. No entanto, para cuidados alternativos do Estado, só ao passo 

que as famílias se recusem a fazê-lo, ou no caso de abandono ou abra mão da criança. 

Sendo assim, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006) apresenta que a 

intervenção da sociedade e do Estado deverá acontecer nos casos em que se evidenciarem, por 

meio de situações de riscos vividas por crianças e adolescentes relacionadas à fragilização dos 

vínculos familiares e comunitários, também à negligência, o abandono e a violência 

doméstica. Atualmente, o acolhimento de crianças e adolescente segue as Orientações 

Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2009) e estas 

contradizem a ideia de que pobreza seja motivo de afastamento da criança e/ou do adolescente 

do convívio familiar. 

Contudo, as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2009) entendem que para a plena proteção da criança e adolescente, 

quando necessário o seu afastamento da família de origem, que ele seja realizado por meio de 

serviços que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao desenvolvimento saudável. É 

necessário pensar, segundo Goffman (1974), a incompatibilidade entre as formas da família e 

da instituição total uma vez que a vida familial é às vezes contrastada com a vida solitária, a 

formação de lares dá uma garantia estrutural de que as instituições totais não deixarão de 

enfrentar resistências, ainda que: 

[...] a instituição total é um híbrido social, parcialmente comunidade 
residencial, parcialmente organização formal; aí reside seu especial interesse 
sociológico. Há também outros motivos que suscitam nosso interesse por 

esses estabelecimentos. Em nossa sociedade, são as estufas para mudar 
pessoas; cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu 
(GOFFMAN, 1974, p.22). 
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Devemos considerar ainda que, de acordo com Goffman (1974), cada indivíduo que 

chega às instituições apresenta características derivadas de uma cultura, de uma forma de vida 

e assim, existem razões para excluir os orfanatos e casas de crianças enjeitadas da lista de 

instituições totais, na medida em que o órfão passa a ser socializado no mundo externo. 

Segundo o documento que orienta o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes 

ofertado no país (Brasil, 2009), o acolhimento deve oferecer cuidados a essas crianças e 

adolescentes, definidos como “ações praticadas por agente institucional capacitado a orientar 

e desenvolver atos de zelo pessoal a favor de alguém com contingências pessoais” (BRASIL, 

2009, p.107). 

As orientações previstas que regulam o funcionamento dessas instituições descrevem 

que o trabalho conduzido deve ter postura de respeito à diversidade, aos diferentes arranjos 

familiares e crença por parte dos profissionais nas possibilidades de reconstrução das relações, 

que o acompanhamento das famílias seja sistemático e imediatamente após o acolhimento, 

para que o afastamento das crianças ou adolescentes não provoque enfraquecimento dos 

vínculos com a família (BRASIL, 2009). Lembra o Plano nacional de promoção, proteção e 

defesa do direito de crianças e adolescentes que a convivência familiar e comunitária é 

constituída também por vínculos além dos cotidianos, e também de caráter simbólico e 

afetivo, são as relações de apadrinhamento, amizade e vizinhança, que se constituem 

afinidades de cuidados tidos por acordos espontâneos (BRASIL, 2006). 

Ademais, vale atentarmos que a entrada na instituição transmite compreensão de que 

tratam-se de indivíduos abandonados pela sociedade, o que faz com que eles percam contato 

com os que eram mais próximos, e assim estão desfeitos de suas defesas e satisfações 

(GOFFMAN, 1974). 

Além da atenção e cuidado a ser despendido no sentido de garantir a manutenção e a 

permanência dos vínculos sociais das crianças e adolescentes no processo de acolhimento 

institucional, o órgão gestor da Política de Assistência Social, em parceria com demais atores 

da rede local e do Sistema de Garantia de Direitos, deve desenvolver estratégias para a oferta 

do atendimento a crianças e adolescentes, visando a melhor adequação às características das 

demandas locais. A organização dos diferentes serviços de acolhimento deve objetivar 

responder de forma mais adequada às demandas da população infanto-juvenil, considerando, 

idade, histórico de vida, aspectos socioculturais, motivos do acolhimento e situação familiar. 

De acordo com as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2009), enquanto o acolhimento for necessário, é fundamental que a 

criança e o adolescente estejam num ambiente facilitador do desenvolvimento físico e 
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psíquico, e de aspectos como a superação de vivências de separação e violência, a apropriação 

e ressignificação de sua história de vida, o fortalecimento da cidadania, autonomia e a 

inserção. 

Existe também, no documento acima citado, uma orientação relativa à responsabilidade 

de realização de estudo diagnóstico sobre a situação da criança/adolescente, com o objetivo de 

subsidiar a decisão acerca do afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar. 

Esse diagnóstico deve ser realizado sob articulação com Conselho Tutelar, Justiça da Infância 

e da Juventude e equipe de referência do órgão gestor da assistência social. Assim que a 

criança ou adolescente chegar ao serviço de acolhimento, a equipe técnica do serviço, deve 

proceder a elaboração do Plano de Atendimento Individual e Familiar, no qual constem 

objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidos, com o objetivo de orientar o trabalho de 

intervenção durante o período de acolhimento e deve basear-se em um levantamento das 

particularidades, potencialidades e necessidades específicas de cada caso e delinear estratégias 

para o seu atendimento (BRASIL, 2009). 

Embora existam todas essas regulações, as crianças e adolescentes institucionalizadas 

vivenciam rupturas e situações muito complexas. Bastos (2015), em sua pesquisa envolvendo 

a escola afirmou que “os alunos acolhidos são vítimas da violência estrutural, ao chegarem às 

escolas com um histórico de sofrimentos e rejeições e são novamente vítimas de outro tipo de 

violência, aquela que utiliza pré-conceitos e estigmas para rotular, separar, isolar, entre outros 

atos de violência velada” (p. 41). Já Silveira (2017) evidencia as diversas descrições a essas 

crianças e adolescentes, são acolhidos(as), são institucionalizados(as), são abrigados(as), são 

abandonados(as), são vítimas que acabam sendo aprisionadas, o processo de desenvolvimento 

vivido por eles trazem significantes que marcam uma vida inteira, e “não é à toa que odeiam 

dizer que residem no “abrigo””(p. 220). O sujeito é estigmatizado e assim, desacreditado, 

vivenciam vários tipos de discriminações, passam a ser inferidas uma série de imperfeições, é 

construída uma ideologia para explicar sua inferioridade e o perigo que representam 

(GOFFMAN, 1982). 

Goffman (1982) descreve que, em todos os estigmas, encontram-se as mesmas 

características sociológicas, de um indivíduo que poderia ter sido recebido na relação social 

do dia a dia, possuir um traço que impõe a sua atenção e afasta a atenção de outros atributos, 

ele fica abaixo do que realmente deveria ser. A vergonha torna-se parte desse indivíduo, ele se 

antecipa através de uma capa defensiva, alguns podem retrair-se, refugiar-se em busca de 

apoio e outros passam a agir com agressividade, a chamada aceitação com aqueles que têm 

relações e não conseguem dar o respeito e a consideração frente aos aspectos sociais são 
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fortes, são de negação, são socializados dentro de uma situação de desvantagem, exemplifica 

o autor: 

[...] um órfão aprende que é natural e normal que as crianças tenham pais e 
aprende, ao mesmo tempo, o que significa não tê-lo. Depois de passar os 

primeiros 16 anos de sua vida na instituição ele pode sentir ainda, mais tarde, 
quem sabe a significação de um pai para seu filho (GOFFMAN, 1982, p.42). 

As crianças e adolescentes, quando institucionalizadas, de acordo com Goffman (1982), 

grande parte do que aprendem sobre o seu estigma será transmitido durante o tempo de 

permanência na instituição, pois eles compreendem quem são aqueles que devem aceitar 

como seus iguais e sentirão, pelo menos, uma certa ambivalência porque estes serão 

estigmatizados e diferentes da pessoa normal que eles acreditam ser, com isso é 

compreensível que o indivíduo viva oscilações no apoio, identificação e participação entre 

seus iguais. Contudo, recomenda-se, apoiados nas premissas do sociólogo, que o indivíduo 

não seja visto como uma categoria e sim como um ser humano. 

Segundo Oliveira (2012), no Brasil existe uma cultura de acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes como forma de proteger das más influências do seu meio e assim se 

esquecem as perdas e consequências que esse tipo de “acolhimento” pode gerar ao 

desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Nogueira (2004) descreve que quando a 

criança e adolescente está sob guarda da instituição, recebe cuidados físicos relativamente 

adequados, mas emocionalmente indiferentes. Nesses termos, Cavalcante e Magalhães (2007) 

considera que fatores da família de origem influenciam a sua trajetória, mas a exposição às 

práticas de cuidados pouco estáveis impessoais no ambiente institucional pode ser propícia à 

propagação de doenças infectocontagiosas, déficits cognitivos, estados depressivos e 

distúrbios diversos no desenvolvimento. 

Na contramão do que prevê a lei, Oliveira (2012) apresenta relatos de famílias de 

crianças institucionalizadas em que os familiares afirmam que o acolhimento causou traumas 

e atrapalhou a “cabeça” das crianças de apenas sete anos, que elas temiam a chegada do 

Conselho Tutelar e se escondiam quando viam a chegada do automóvel. Os relatos das 

famílias apresentados por Oliveira (2012) também indicam que as crianças tinham medo da 

instituição e que lá ficavam agitadas e nervosas, afirmando a existência de uma experiência de 

dor quando a criança estava em acolhimento institucional. Os familiares relataram ainda, que 

foram impedidos de ver os filhos necessitando implorar ao serviço do acolhimento, que 

dificultava as visitas. 

Em outro caso, ainda de acordo com os resultados da pesquisa de Oliveira (2012), as 

famílias por ela investigadas relataram a percepção de sofrimento das crianças ao estarem 
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separadas do convívio familiar e que, por muitas vezes, e em muitas famílias, usam da 

justificativa de não visitar as crianças na instituição para assim, evitar maior sofrimento. 

Em outra pesquisa Santos (2007) mostra que o tipo de atendimento ofertado pelas 

instituições de acolhimento não é homogêneo e também chama a atenção para problemas 

relativos à falta de um preparo profissional dos educadores que ficam de plantão nas 

instituições para a realização desses atendimentos. Por exemplo, Santos descreve que, 

segundo relatos de um de seus familiares entrevistado descreve ter sofrido humilhações e não 

ter recebido o que necessitava na ordem afetiva, quando procurou atendimento na instituição. 

Os resultados da pesquisa de Silva (2007) também apontam para um discurso ideológico do 

profissional/educador que incide de forma negativa na subjetividade dos acolhidos, em um 

caso específico, os chamando de marginal. Outro relato refere-se ao uso perverso das regras 

da instituição de acolhimento e também uma forma de trabalho que desconsidera as 

particularidades dos adolescentes e de suas histórias de vida. No entanto, a legislação prevê 

para a equipe profissional de acolhimento institucional a capacitação continuada, também, 

revelando o contrário o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006) garante a 

criança e o adolescente, o direito a uma família, o direito à manutenção dos vínculos sociais e 

afetivos, que devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado. 

Para tanto, as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2009) deixa claro que o fato de as crianças e adolescentes terem 

direitos significa que são favorecidos de obrigações por parte da família, da sociedade e do 

Estado, estes devem proteger a criança e o adolescente, e propiciar condições para o seu pleno 

desenvolvimento. 

Sendo assim, continuamos descrevendo a proposta do direito à convivência familiar. De 

acordo com (COSTA, 2009), diante de uma diversidade de concepções e visões sobre as 

famílias contemporâneas, existe uma certeza de que a família deve a cada indivíduo uma 

função de apoio e de satisfação afetiva. 
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2.2 O adolescente e o direito à convivência familiar 

 

No que diz respeito à família, há de considerar que é um assunto muito complexo, 

Goldani (1993) diz que a família brasileira sofreu transformações nas atribuições e nas 

atribuições de seus membros, redefinições. Afirma que a família sofreu mudanças em um 

sentido mais democrático das relações, enfatiza ainda que, mesmo diante disso, “parece haver 

um modelo hegemônico de família que o imaginário das pessoas constrói” (GOLDANI, 1993, 

p. 88). Fato é que, segundo Costa (2009), a família, em arranjos e dinâmicas diferenciadas, 

continua compreendida como mecanismo social central da sociedade, e permanece como 

matriz de socialização das pessoas. 

Vejamos que a Constituição Federal de 1988 traz um marco na evolução do conceito de 

família, ao enfatizar a necessidade de proteção aos dependentes, ao reconhecer a união estável 

e a família monoparental como entidades familiares, ainda entender como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes, estabelecer os direitos e 

obrigações individuais dos membros da família mediante a posição que ocupam. 

Assim, as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes Brasil (2009), descreve a família como muito importante, como uma realidade 

psicológica ao longo de todo o ciclo vital do indivíduo, ainda que esta falte, pois, cada pessoa 

retornará inúmeras vezes às lembranças das experiências vividas com a família na infância, na 

adolescência, na vida adulta e na velhice. As orientações ainda apresentam que a família  

[...] refere-se não apenas ao grupo formado pelos pais ou qualquer um deles 
e seus dependentes, mas, aos diferentes arranjos familiares resultantes de 
agregados sociais por relações consangüíneas ou afetivas, ou de subsistência 
e que assumem a função de cuidar dos membros (BRASIL, 2009, p.108).  

Já o ECA (BRASIL, 1990) reconhece três tipos de família, a família natural que é 

formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, a família extensa ou ampliada, 

aquela que se estende para além dos pais e filhos ou da unidade do casal, são os parentes 

próximos, e a família substituta na qual a criança e ou adolescente é encaminhado de maneira 

excepcional, por meio de guarda, tutela e ou adoção. O ECA garante o direito à convivência 

familiar e comunitária e descreve em seu artigo 19 que, “é direito da criança e do adolescente 

ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral”. 
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O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006) afirma que, a legislação 

brasileira vigente reconhece e preconiza a família, enquanto estrutura vital, lugar essencial à 

humanização e à socialização da criança e do adolescente. Em todas as definições 

apresentadas, colocam em evidência a existência de vínculos de filiação legal, de origem 

natural ou adotiva, independentemente do tipo de arranjo familiar, não importando se a 

família é do tipo “nuclear”, “monoparental”, “reconstituída” ou outras. Assim, mantêm uma 

flexibilidade na compreensão do que é instituição familiar e a necessidade de desmistificar a 

idealização de uma estrutura familiar como sendo a natural, e caminhos para reconhecer a 

diversidade das organizações familiares em todos os contextos. Há de se pensar o 

deslocamento da importância da estrutura familiar para a importância das funções familiares 

de cuidado e socialização, sendo que o documento também afirma ser preciso questionar a 

concepção de desestruturação familiar quando vivenciamos com famílias em seus diferentes 

arranjos. 

Na mesma direção, Goldani (1993) ressalta que a desestruturação familiar é um mito e 

este parece estar associado às mudanças que vêm ocorrendo nos vínculos sociais na sociedade 

contemporânea.  

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, faz referência a representações negativas 

sobre as famílias na nossa história, as crianças e adolescentes e as famílias, encontraram e 

ainda encontram inúmeras dificuldades para proteger e educar seus filhos, sendo assim o 

poder público ao longo de muito tempo, tem desenvolvido políticas paternalistas voltadas 

para controle e contenção social, principalmente a famílias mais pobres e que apresentam 

descaso pela preservação de seus vínculos familiares (BRASIL, 2006). 

No entanto, há de considerar que existe uma incapacidade do Estado, em prestar os 

serviços sociais básicos às famílias carentes e seus dependentes, atualmente há um retrocesso 

dos serviços públicos e o Estado, clama por mais ajuda da comunidade e da família para com 

seus dependentes. Assim, à percepção negativa da família, é reforçada pela deterioração das 

condições de vida, pelas estatísticas de violência, tráfico de crianças, crianças abandonadas, 

crimes passionais, estímulos da mídia que mostram as diversas opões de estilos de vida 

(GOLDANI, 1993). 

Paralelo a essa visão, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, expõe que outros problemas 

na compreensão das dificuldades que as famílias em situação de vulnerabilidade social 
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perpassam, são condições precárias de habitação, saúde, escolarização e exposição a 

ambientes de alta violência urbana, por isso a necessidade de revisão dos paradigmas 

assistenciais na sociedade, para então cumprir a responsabilidade tanto da família, Estado e 

sociedade (BRASIL, 2006).  

Para isso, segundo (BRASIL, 2006) é indispensável visualizar a família em constante 

transformação e evolução a partir da relação de trocas, das mudanças nas configurações 

familiares que estão relacionadas aos contextos vividos, tanto político, jurídico, econômico, 

cultural e social. Assim, a família nuclear tem convivido com as diversas organizações 

familiares, são famílias monoparentais, descasadas, recasadas, com membros de diferentes 

gerações, casais homossexuais, entre outros. As famílias, dentro de sua individualidade, são 

capazes de se reorganizar diante de suas dificuldades e desafios, de elevar ao máximo as suas 

capacidades, de transformar suas crenças e práticas para consolidar novas formas de relações 

e daí a importância, de acordo com o documento, de insistirmos no investimento do 

fortalecimento dos vínculos familiares em situação de vulnerabilidade.  

Além do documento acima citado, ressalta-se a Constituição Federal que estabelece em 

seu artigo 226 que a “família é a base da sociedade” e compete a ela junto ao Estado, 

assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Dentre esses direitos fundamentais da 

cidadania está o direito à convivência familiar e comunitária, as normas de orientação do 

serviço de acolhimento para crianças e adolescente Brasil (2009), diz que todos os esforços 

devem ser empreendidos para preservar e fortalecer vínculos familiares e comunitários das 

crianças e dos adolescentes, os vínculos familiares são essenciais, no desenvolvimento 

humano, na formação da identidade e na constituição dos sujeitos e cidadãos. 

Para tanto, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária Brasil (2006), refere-se à família como o 

principal núcleo de socialização da criança, mediante sua vulnerabilidade e imaturidade, a sua 

dependência marca o ambiente daqueles que cuidam, para sua constituição como sujeito, a 

relação com seus pais ou substitutos é essencial para o desenvolvimento afetivo e têm 

consequências para uma vida inteira e em todos os sentidos, tanto físico quanto psicológico.  

Confirma Bourdieu (2007) que muito importa o mundo de origem de cada pessoa, 

enfatizando a herança material e cultural como parte de uma identidade social, para 

transmissão dos valores, virtudes e competências que servem de fundamentos e determinam 

escolhas. Young (2007, p. 1288) também afirma que, “as famílias, têm um papel único, que é 

o de reproduzir sociedades humanas e fornecer condições que possibilitem suas inovações e 

mudanças”. 
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Há de considerar, segundo Dubet (1994) que o indivíduo se apresenta aos outros pela 

sua presença, sua posição, por aquilo que vive, como um ser, como uma herança, ele 

incorpora as expectativas de outrem no decurso de uma socialização primária, tem 

significação de modo que interioriza os códigos sociais, sua identidade é vivida como uma 

história. Nenhum de nós escapa a esta forma de identificação mediante uma filiação, um 

nome, o fantasma de uma tradição familiar, o apego a certos valores, muitas vezes a 

identidade integradora fica nas franjas da consciência.  

Ademais, há uma distância entre o que está previsto nos documentos, nas leis e as 

condições nas quais as famílias se organizam e vivem, Gomes e Pereira (2005), deixam claro 

que, diante da ausência de políticas de proteção social à população pobre, diante de um Estado 

que reduz suas intervenções na área social, a família assume uma sobrecarrega que ela não 

consegue suportar tendo em vista sua situação de vulnerabilidade socioeconômica, os autores 

destacam que o processo de globalização capitalista vem interferindo na dinâmica familiar e 

que a realidade das famílias pobres, marcada pela fome e pela miséria, representa um espaço 

de privação, de negação dos direitos. O Brasil apresenta uma enorme desigualdade na 

distribuição de renda que exclui parte significativa de sua população do acesso a condições 

mínimas de dignidade e cidadania (água, saúde, educação, alimentação, moradia e renda). A 

situação de vulnerabilidade social da família pobre, a falta de perspectiva de um projeto que 

vislumbre a melhoria da qualidade de vida, coloca toda a família numa luta desigual e 

desumana pela sobrevivência. 

Oliveira (2012) descreve que o quadro de precariedade do acesso aos direitos sociais 

básicos está ligado aos indicadores de vulnerabilidade social presentes na maior parte das 

famílias que são a baixa renda, desemprego, subemprego, ausência de qualificação 

profissional, alcoolismo, drogadição, mercado informal de trabalho, moradias precárias, 

reclusão, famílias chefiadas por idosos, baixa escolaridade, negligência com idosos e crianças 

e adolescentes, violência doméstica. Segundo Érnica e Batista (2012), em pesquisa feita em 

um bairro vulnerável do ponto de vista social e econômico de São Paulo, nos territórios de 

alta vulnerabilidade social, além de haver grande escassez de serviços privados, pode existir 

baixa cobertura de equipamentos públicos que garantam os direitos sociais.  

Mesquita (2012) descreve a situação de vulnerabilidade social, como viver em constante 

possibilidade de perda de bem-estar social, isso reflete o quadro de grande privação e de risco 

dessa perda, que é ocasionado pelas frequentes incertezas e acesso a precários sistemas de 

proteção social público. É preciso “romper com a idéia de família sonhada e ter a família real 
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como alvo. A família pode ser fonte de afeto e também de conflito, o que significa considerá -

la um sistema aberto, vivo, em constante transformação” (GOMES e PEREIRA, 2005, p.362). 

Nas comunidades vulneráveis, nem todas as famílias dispõem de tempo, recursos 

(simbólicos e materiais) e atenção para dedicar às crianças e adolescentes, talvez pela 

incompreensão da importância. Contudo, vale destacar que “a tarefa de transmitir valores, 

normas, saber e (in)formar experiências, está, inevitavelmente, ligada a duas instituições 

sociais: a família e a escola” (COSTA, 2009, p. 366). Fonseca (1994) observa distorções e 

tensões entre a família e a escola, uma vez que cada um oferece um modelo de socialização 

diferente, ainda em se tratando da população de baixa renda, a escola se afasta da família 

mediante suas regras de convivência, com seus comportamentos e expectativas de transmissão 

de saber. Vamos nos ocupar a seguir do mundo escolar, esse que, segundo Dubet (1994) não 

se resume a uma oferta ou serviço, mas torna-se um mercado, no qual se evidenciam 

processos de distribuição social desigual e de transmissão cultural. 

 

2.3 A educação escolar na formação de crianças e adolescentes 

 

A Constituição de 1988 em seu artigo 205 destaca que “educação, é um direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa”. Em continuidade, a regulamentação da 

educação no ECA, nos incisos do Artigo 53, tratados dos direitos da criança e adolescente, 

está assim prevista: 

I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II- direito de ser respeitado por seus educadores; 
III- direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 
IV- direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V- acesso à escola pública e gratuita próxima a sua residência. 

O ECA, ainda no Artigo 53 descreve os direitos à educação objetiva, sendo, o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente, preparo para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. 

Por sua vez, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.178/2001, prediz “a 

educação como um elemento constitutivo da pessoa e, portanto, deve estar presente desde o 

momento em que ela nasce, como meio e condição de formação, desenvolvimento, integração 

social e realização pessoal”. 
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Segundo a Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2005), cabe ao Estado 

oferecer ensino obrigatório, o acesso à educação deve ser garantido a todas as crianças em 

idade escolar, mantêm obrigatoriedade e gratuidade, do ensino fundamental, assim como a 

oferta de creches e pré-escola, ensino médio, atendimento especializado para as crianças e 

adolescentes com deficiência, no ensino fundamental, vem acrescido de programas 

suplementares de material didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. 

Diante de todo esse aparato legal, que garante a educação como um direito subjetivo a 

todos os cidadãos brasileiros, independentemente de sua faixa etária, raça, etnia, classe social 

ou de qualquer outro marcador social, de acordo com Oliveira (2015), a educação se 

estabeleceu como porta de entrada para os demais direitos e por isso a garantia de sua oferta 

pública e gratuita pelo Estado é de grande valor e essencial.  

Contudo, as “ações educativas da família e da escola apresentam funções distintas 

quantos aos objetivos e conteúdos, porém é inegável afirmar que uma boa relação entre ambas 

pode favorecer um processo qualitativo de aprendizagem” (TAVARES E NOGUEIRA, 2013, 

p. 49). 

O educar é ajudar a enraizar as pessoas em coletividades fortes, é potencializar o 

convívio social, na construção de identidades, de valores, de conhecimentos, de sentimentos. 

O processo de produção de conhecimento que ajuda na formação de pessoas é o que se 

vincula às pequenas e grandes questões da vida. Proporciona às pessoas, os laços de sua 

participação em coletivos, avançam na sua condição humana. (CALDART, 2003). Vale 

lembrar ainda que: 

A escola deve favorecer este espaço de construção e de interação, no qual os 
projetos pedagógicos trabalhem necessidades e problemas, favorecendo a 
valorização da informação e da formação dos alunos, levando-os a pensar e 
construir pensamentos sobre a sociedade. Para a realização desse trabalho, é 
necessário pensarmos na criança e no jovem enquanto seres sociais e 
culturais, inseridos na família e na sociedade. (TAVARES e NOGUEIRA, 
2013, p. 51). 

Contudo, a forma escolar é uma relação social e de socialização, antes de tudo uma 

relação pedagógica, os adultos têm a tarefa de educar as crianças e formar mentes e corpos, “o 

único sentido da relação é a educação” (THIN, 2006, p. 216). 

Há uma preocupação quanto à escola que se preocupa com a cognição, Santos (2003), 

destaca as relevâncias, influências e incompreensões da obra de Bernstein (1996) e este expõe 

que a escola deverá garantir direitos que se refira ao desenvolvimento pessoal de forma 
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individual, ao desenvolvimento social em relação à autonomia e o desenvolvimento político, e 

de participação na construção ou mudança da ordem social. 

No entanto, esses direitos não estão garantidos a todas as crianças e adolescentes no 

Brasil. Érnica e Batista (2012) descrevem que educadores relatam dificuldades para lidar com 

alunos que vivem em situações limites produzidas pela violência, pela precariedade das 

condições de saúde e de habitação, descreve que a escola tem que lidar com essas 

necessidades sem poder contar com uma rede de serviços públicos bem estruturados. 

Afirmam que as escolas são equipamentos público-estatais de referência para as famílias, uma 

vez que os problemas inerentes à vulnerabilidade social se manifestam nas escolas, como por 

exemplo, nos casos em que as populações são vitimadas pelas enchentes em regiões 

vulneráveis e assim, as escolas são usadas em seu socorro, ou em situações de conflitos que se 

dão fora da escola, e que acabam repercutindo em ocorrências de violência dentro da escola.  

Recentemente, o governo federal solicitou ao Banco Mundial a elaboração de um 

relatório de análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, este foi publicado em 

novembro de 2017, e o principal achado da pesquisa, é que alguns programas governamentais 

beneficiam os ricos mais do que os pobres, além de não atingir de forma eficaz seus objetivos. 

O relatório descreve que as despesas públicas com ensino fundamental, médio e educação 

básica apresenta ineficiência, que o baixo desempenho do sistema educacional brasileiro 

reflete nas altas taxas de reprovação, na evasão escolar e no baixo índice de conclusão do 

ensino médio. Contudo, mesmo que se trate de um relatório encomendado com objetivos 

políticos, e que foi apresentado com manipulação dos resultados pela mídia, ele chama 

atenção para a profunda e múltipla desigualdade que vivenciamos no Brasil.  

No entanto, a Oxfam Brasil (2017)
2
 lançou o relatório, “A distância que nos une”, 

escrito por Rafael Georges, enfatizando que o Brasil, considerando os últimos quinzes anos, 

reduziu as desigualdades e retirou mais de 28 milhões de pessoas da pobreza. O relatório 

ressalta que, embora as conquistas sociais sejam evidentes, elas ainda estão aquém da 

concretização de todos os direitos previstos constitucionalmente aos cidadãos brasileiros. 

Apresenta ainda que, entre 2001 e 2015, os 10% mais ricos se apropriaram de 61% do 

crescimento econômico, enquanto a fatia dos 50% mais pobres foi apenas de 18%, ressaltando 

                                                           
2
 Oxfam, Oxford Committee for Famine Relief (Comitê de Oxford de Combate à Fome), foi fundada em Oxford, 

na Inglaterra em 1942 por um grupo liderado pelo cônego Theodore Richard Milford e constituído por 

intelectuais quakers, ativistas sociais e acadêmicos de Oxford. A Oxfam se tornou umas das organizações não 

governamentais internacionais líderes no trabalho de ajuda humanitária para pessoas em situações de emergência 

no mundo. Hoje, é uma confederação de 20 organizações presentes em 94 países e que atuam pela redução da 

pobreza, erradicação da fome e das desigualdades, através de campanhas, programas de desenvolvimento e ações 

emergenciais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista
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que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Descreve que em meados dos anos 

1990 houve um ciclo de inclusão da base da pirâmide social, mas que este ciclo esfriou em 

2015, voltando o retorno da pobreza e o aumento das desigualdades no País. Expõe que o 

Brasil viveu melhorias educacionais históricas que tiveram efeito positivo na redução de 

desigualdades de renda, por meio da elevação da renda dos mais pobres, mas permanecem 

altas as diferenças educacionais, que geram e avigoram outras desigualdades, que a juventude 

negra e pobre é a mais afetada pelas barreiras educacionais, que o baixo número de anos de 

estudo, evasão escolar e dificuldade de acesso à universidade são problemas maiores para 

esses grupos, que, não por acaso, estão na base da pirâmide de renda brasileira.  

Este relatório também descreve que o orçamento destinado ao ensino fundamental e ao 

ensino médio cresceu mais que o restante, mas o gasto público médio mensal é maior nos 

estratos de renda mais alta, também descreve o menor acesso de pessoas de renda mais baixa 

à universidade pública, erro que a política de cotas raciais e sociais vem contribuindo para 

corrigir, indica que muitos alunos ainda estão excluídos da escola, sobretudo no que se refere 

à educação infantil, aos últimos anos do ensino fundamental e ao ensino médio, destaca que a 

taxa de abandono escolar é maior no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental, 

que esta situação afeta desigualmente negros e brancos, pobres e ricos, zona rural e zona 

urbana.  A evasão e a baixa qualidade dos ensinos fundamentais e médios afetam os que 

pertencem aos estratos mais baixos de renda, sobretudo negros, criando condições para a 

expressiva desigualdade no acesso ao ensino superior. 

O relatório enfatiza que, sob a ótica racial, as desigualdades de acesso ao ensino 

superior no Brasil são marcantes, que em 2010, negros representavam apenas um quarto dos 

diplomados e ainda, que cursos universitários de carreiras com rendimentos altos são território 

de brancos, as chances de pretos completarem um curso universitário de engenharia é a 

metade das que têm os brancos, e no caso de odontologia é cinco vezes menor que a de um 

branco. 

Ademais, apesar de tudo o que pesa contra a escola, e, principalmente contra a precária 

e desigual oferta escolar no Brasil, a instituição continua para muitos um objeto de luta de 

múltiplas dimensões, lutas que afirmam a legitimidade, a insuficiência do acesso à educação 

diante do quadro de carências diversas e evidenciam a percepção das classes populares a 

respeito da utilização reiterada da escola para além da educação. Pensar a educação como 

fator minimizador de riscos e de tensões sociais, achar que a educação irá resolver pobreza, 

segurança, achar que uma vez dentro da escola, tudo será resolvido, é um tanto arriscado 

demais (ALGEBAILE, 2009). 
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Afirma Oliveira (2015) que, mesmo com o discurso salvacionista em torno da educação, 

ainda são muitos os entraves para a conquista de seu pleno direito por camadas importantes da 

população, especialmente as mais vulneráveis, sem a qual a permanência do cenário desigual 

é inevitável, dentre estes, as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.  

 

2.4 Desigualdades no Sistema Escolar e seus efeitos sobre as crianças e adolescentes 

em acolhimento institucional  

 

Segundo Souza (2009), a maior parte das escolas públicas brasileiras enfrenta graves 

problemas, comprometendo seriamente sua função de promover a cidadania por meio da 

educação, enfatiza que atualmente todos estão na escola, mas uma parte desses alunos não 

aprende nem a metade do que é esperado. Então, mesmo cientes de que as escolas públicas 

estão posicionadas de modo desigual no jogo da oferta educacional no país e enfrentam 

condições muito diferentes para atuar nesse jogo, podemos supor que o sistema educacional 

brasileiro e os problemas enfrentados para o alcance da qualidade na oferta educacional 

afetam fortemente os processos de escolarização das crianças e adolescentes situados em 

grupos populacionais desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico.  

Para confirmar esses efeitos negativos na escolarização das crianças e adolescentes 

pobres no país, a sétima edição do Anuário Brasileiro da Educação Básica, (CRUZ, 2018), 

entre outras questões, apresenta as várias desigualdades que caracterizam nosso sistema de 

ensino, por exemplo, em relação às crianças de 8 a 9 anos, 55% não sabem ler. Segundo o 

documento, das crianças com Nível Socioeconômico – NSE muito baixo, apenas 17,1% 

possuem nível suficiente de alfabetização em matemática segundo os critérios da Avaliação 

Nacional de Alfabetização – ANA, esse nível é alcançado por 85,5% dos alunos com NSE 

muito alto.  

Esse mesmo anuário mostra ainda que, 24,1% dos jovens de 16 anos não concluíram o 

Ensino Fundamental e 41% dos jovens de até 19 anos não concluíram o Ensino Médio e aos 

que terminaram, terminam mal no tocante à matemática, pois 92,7% dos alunos que concluem 

não dominam os conhecimentos matemáticos esperados. Além disso, 57,3% dos alunos que 

integram o quartil de renda mais baixa estão no Ensino Médio, contra 91,1% dos jovens que 

pertencem aos 25% mais ricos da população. Das crianças de quartil mais baixo de renda, 

apenas 26% estão em creches, enquanto em 55%, dos domicílios mais ricos, os filhos 

frequentam essa etapa da educação básica. O documento evidencia ainda que, entre as 
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crianças e adolescentes mais pobres, 2,7% ainda estão fora da escola. Essas estatísticas 

evidenciam a desigualdade que persiste no atendimento e reforça as diferenças sociais. 

Silva (2003) mostra o peso da renda familiar nas chances de concluir um ciclo 

educacional e afirma a existência de uma seletividade escolar que é influenciada por variáveis 

como: maiores estímulos dos pais, amigos e professores, maiores aspirações ocupacionais e 

maior capacidade cognitiva. Assim, crianças e jovens submetidas aos efeitos dessas variáveis, 

têm maiores chances de experimentar transições em níveis mais elevados no percurso escolar.  

Estudos no Brasil têm demonstrado que, para a compreensão das desigualdades sociais 

e escolares é necessário observar aspectos geosociais da escolarização, ou seja, características 

das escolas e dos territórios em que se localizam, pois existe uma relação entre segregação 

residencial e segregação escolar. As pesquisas de Koslinski, Alves e Lange (2013), realizadas 

na cidade do Rio de Janeiro, em 2011, confirmam tal afirmação, uma vez que as áreas 

periféricas e as comunidades situadas nos bairros mais afastados apresentam resultados 

inferiores no desempenho médio das escolas e nas disciplinas de matemática e língua 

portuguesa, comparados à área central e aos bairros nobres. Também indicaram que frente à 

distribuição e as condições de oferta em termos da infraestrutura escolar, as áreas periféricas e 

as comunidades situadas nos bairros mais abastados comportam as piores condições. 

Seguindo essa ideia, Alves e Soares (2013) demonstraram que as escolas que 

congregam mais alunos com condições socioeconômicas desfavoráveis, apresentam mais 

dificuldade em atingir as metas associadas ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Koslinski, Alves e Lange (2013) afirmam que no Brasil, educação e renda são 

correlacionados, já Costa (2010) descreve que nossa desigualdade educacional além de 

depender das redes públicas, sofre influências diversas, inclusive familiares e é produzida por 

perversas construções de uma oferta escolar desigual. 

Érnica e Batista (2012), em seus estudos também para a discussão dos efeitos da 

segregação territorial nas desigualdades escolares, apresentando os resultados de sua pesquisa 

a respeito da distribuição da oferta de educação infantil em territórios vulneráveis. Eles 

relatam que, em 2007, houve uma baixa oferta de matrícula para esse segmento de ensino em 

São Paulo, sendo que dos 26,4% da população de 4 a 6 anos, apenas 5,1% das matrículas se 

localizavam em áreas de vulnerabilidade social, reduzindo assim as possibilidades de acesso, 

de recursos culturais das famílias e a cultura escolar dessas crianças. Os autores concluíram 

que o sistema escolar não só reproduz a segregação social, como distribui desigualmente a 

oferta educacional de qualidade ao longo da hierarquia social. 



49 

Além da origem social, dos efeitos do território, das desigualdades de oferta 

educacional, de acordo com Silva (2003), a variável raça também precisa ser discutida, pois 

representa efeitos de origem e de discriminação racial, sendo que a cor branca é uma variável 

forte em chances de progressão nas escolas, que existem vantagens aos jovens de cor branca e 

elas parecem aumentar ao longo das transições escolares, configurando assim, na perspectiva 

dos autores, um processo de seletividade perversa. Na mesma direção, Alves e Soares (2013) 

indicaram, em pesquisa, que existe seletividade racial no segundo segmento do ensino 

fundamental, devido aos problemas de reprovação e abandono precoce da escola, sendo que 

os alunos não brancos são os mais afetados. Por sua vez, Barbosa e Laura (2004) descrevem a 

partir da pesquisa, que as ideias que as mães têm sobre o desempenho escolar e as 

expectativas de escolarização traduzem uma classificação oriunda das representações 

dominantes da nossa sociedade de que pessoas não-brancas teriam trajetórias escolares de 

menor sucesso. A pesquisa também demonstrou que os fatores de desigualdades como a cor 

do estudante e a situação social de sua família, a renda familiar e a escolaridade da mãe, 

influenciam fortemente a formação das expectativas maternas sobre a escolarização dos 

filhos. Ressalta-se também nesta pesquisa, que, se o sexo da criança não afeta as expectativas 

das mães, esta variável aparece como único fator social que interfere na opinião que as 

professoras têm sobre os seus alunos, pois elas julgam as meninas de forma mais positiva do 

que os meninos. Com isso, as autoras afirmam que as desigualdades sociais interferem na 

trajetória escolar, e que por meio das análises das expectativas familiares sobre o futuro 

escolar, temos indicadores de uma tendência à reprodução dessas desigualdades, sendo que 

quanto maior for às expectativas tanto das famílias quanto dos professores, maior o 

desempenho escolar.  

Assim, além de todas as desigualdades sociais no sistema escolar, ressalta-se também o 

sofrimento dos estudantes pobres advindo das baixas expectativas sobre eles, que repercutem 

até mesmo sobre a possibilidade de esperança de futuro escolar e profissional, pois segundo 

Koslinski, Alves e Lange (2013), as expectativas dos professores sobre longevidade escolar 

dos alunos pobres inferem um sentido negativo. 

Pode-se, então, concordar com Thin (2006) ao afirmar que as famílias populares estão 

em situação de desvantagem em relação à situação escolar, e que as carências das famílias e 

de suas crianças existem em relações sociais desiguais que impedem o reconhecimento de 

suas aptidões acadêmicas e sociais e os colocam como negativos e inferiores.  

Segundo Dubet (2004), ao discutir o sistema escolar francês, a massificação escolar e a 

pretensa igualdade das oportunidades, sendo essa última uma concepção centrada na 
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igualdade de oportunidades, balançam o jogo social e escolar há 50 anos. O sistema escolar é 

bem complexo uma vez que é preciso conhecer as suas regras e os seus códigos para nele se 

orientar de maneira eficaz. O autor descreve ainda que a rigidez das regras escolares tolera 

muito mal os percursos e os perfis irregulares, a escola funciona por meio de processos desde 

seleção social e de desempenho e numa sociedade em que o essencial é avaliado pelo êxito 

escolar das crianças. O espaço escolar tem sido um lugar de lutas ferozes no qual quem ganha, 

não quer sair desse lugar e os elementos de distinção social se dão, em grande parte, pela via 

escolar e os títulos e diplomas por ela produzidos 

Dubet (2004) deixa claro que não somente a sociedade é desigual, mas o jogo escolar 

também, sendo este propício aos mais favorecidos, que dominam as estratégias e os recursos 

educativos, se mobilizam em favor do êxito, enquanto os mais fracos são vítimas porque não 

dominam as espertezas dos jogos hierárquicos entre os estabelecimentos, as habitações, as 

sutilezas das orientações, não sabem como agir ou pensam que isso não é de sua competência.  

De modo similar a Dubet, Thin (2006), afirma que muitos pais ficam confusos em relação às 

exigências escolares e o sentimento que permanece é que talvez a escola não seja para eles e 

para seus filhos, os pais não têm domínio dos conhecimentos, da aprendizagem e das regras 

escolares.  Por causa disso, as práticas e lógicas escolares se impõem a essas famílias, até 

mesmo porque os agentes da instituição escolar, os professores, mantêm esse poder da 

imposição conforme exigência da escola. 

Vale enfatizar que “as consequências sociais dos fracassos e êxitos escolares não param 

de aumentar com a promoção do princípio da igualdade meritocrática das oportunidades e do 

acesso de todos aos estudos” (DUBET, 2004, p. 33). Souza (2009) confirma a ideologia do 

mérito no mundo moderno, e a descreve como ilusão de que os privilégios são justos. 

Notadamente, Algebaile (2009) expõe a ineficiência da escola, e eficiência da mesma 

para o capitalismo de produção e a permissão de justificar a situação de exploração de classes. 

No caso da escola brasileira, diz que um dos aspectos mais intrigantes é a relativa 

impermeabilidade de governos e instituições às críticas, também preocupações com as ideias 

baseadas no senso comum. 

Souza (2009) afirma a desigualdade econômica como legítima no capitalismo e lembra 

a influência cotidiana e subpolítica da ideologia do mérito, ainda que existam implicações 

desigualmente distribuídas por pertencimento de classe e não do mérito e assim critica toda a 

desigualdade social nessa condição como injusta e ilegítima. 

Oliveira (2015), ao descrever sobre essas várias pretensas políticas, defende que 

resultam em grande irresponsabilidade social, pois são incapazes de prever os riscos que 
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impõem as gerações que se escolarizam e insensíveis com os que não conseguem responder 

aos critérios estabelecidos. A autora defende ainda que, em meio à busca de resultados, vai se 

perdendo a construção histórica da educação como um bem público, um direito social e que, 

como tal, não pode ser regulada como mercadoria, produto ou resultado passível de 

mensuração entregue aos especialistas em medição e números. Ou seja, a educação é um bem 

público, como afirma Santos (2003), baseada na obra de Bernstein (1996) e tem papel 

fundamental na produção e reprodução das injustiças sociais. 

De acordo com Bourdieu (2007), a escola confirma a desigualdade de capitais existente 

entre os grupos sociais, mas isso não se dá de forma mecânica, e sim por um caminho próprio, 

constituído pelo campo educacional de acordo com a sua autonomia relativa no espaço social. 

Lahire (2003), na esteira de Bourdieu admite que as chances de êxito na escola dependem da 

origem social dos alunos, critica a pretensa escola democrática e afirma que a instituição 

escolar é reprodutora da desigualdade social, e que, com a sua expansão na França, as 

diferenças culturais entre os grupos, além de se manter, aumentaram. Sendo assim, Souza 

(2009) descreve a forma por excelência de ascensão dos indivíduos na hierarquia social 

favorecidas por meio da aquisição do conhecimento veiculado pela escola, no entanto, no 

mundo moderno, os privilégios são transmitidos por herança familiar e de classe. 

Reforçando a relação entre escola e desigualdade social, Dubet (2004) afirma que a 

escola da pretensa igualdade das oportunidades e da afirmação do mérito é uma crueldade, 

ainda mais quando a crença na igualdade das oportunidades leva a propor a excelência de 

todos. Assim, o aluno deixa de ser orientado em função do que sabe ou o do que deseja e são 

elevadas as suas funções de incompetências e da distância que o separa do modelo de 

excelência que é obrigado a aderir em nome da justiça e da universalidade, do mérito. Mas, 

segundo o sociólogo, acreditar no mérito é tirar a culpa das heranças injustas numa sociedade 

democrática, e ainda dá boas razões para nos incitar a rejeitar a igualdade meritocrática, salvo 

se: 

[...] afastar as crianças de suas famílias desde o nascimento, não se pode 
seriamente acreditar que a competição escolar possa estar totalmente indene 
das desigualdades sociais. Salvo se acreditar que os professores poderiam ser 

recrutados com base numa virtude absoluta, não é razoável pensar que a 
arbitragem da competição escolar possa se tornar totalmente, imparcial. E, 
salvo se for cego ou simplório, não se pode ignorar que as provações do 
mérito, mesmo justas, são de uma grande crueldade para os que fracassam, 
principalmente quando esse fracasso é necessário ao funcionamento do 
mérito e da igualdade das oportunidades. Entretanto, seria muito difícil 
imaginar um princípio de justiça escolar alternativo à igualdade 
meritocrática e tão forte quanto ela (DUBET, 2004, p. 46). 
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Segundo Dubet (2004), para um modelo de justiça na escola e nos processos de 

escolarização, a igualdade meritocrática das oportunidades deveria permitir que cada um 

pudesse concorrer numa mesma competição, sem que as desigualdades da riqueza e do 

nascimento determinem suas oportunidades de sucesso e de acesso às qualificações escolares. 

Ressalta que, em uma sociedade democrática, que postula princípios de igualdade a todos, o 

mérito pessoal, é o modo de construir desigualdades justas, já que desde o nascimento já 

existiam outras desigualdades. Reforça o cuidado ao se construir o sistema escolar, para que 

exista igualdade de oferta escolar e a igualdade de acesso, que não podem ser ignoradas e 

trazem potencialmente uma possibilidade de grande redução das desigualdades sociais. 

De acordo Dubet (2004), se existe convicção de que a escola é neutra e objetiva, pode-

se acreditar que a competição escolar é injusta e imparcial. A escola trata pior as crianças 

menos favorecidas, e reduz assim suas chances de êxito, quando usam de reagrupamento dos 

alunos fracos, limitam seu progresso, os menos favorecidos são privados de todos os recursos 

e até mesmo de suas capacidades de ação. Ressalta também que os estabelecimentos menos 

favorecidos acolhem os professores menos experientes, têm mais rotatividade de profissionais 

e que o fracasso escolar é mais que um simples acidente de percurso. O autor ainda questiona 

como não indignar com a hipocrisia de um sistema que impõe a segregação aos pobres. Há de 

considerar ainda, que nossa sociedade colocou os saberes no centro do seu sistema de valores 

e considerando que nem todas as famílias e nem todos os alunos têm as mesmas ambições 

escolares, para os que tem objetivos a longo prazo, a escola torna-se um percurso de batalha. 

(PERRENOUD, 1995). 

Na contramão, o aluno de origem mais favorecida, mais chance tem de ser um bom 

aluno, mais chance tem de ter acesso a um ensino de qualidade, afinal eles são os mais ricos, 

mais cultos, mais poderosos os mais educados. Sendo assim, as distâncias sociais, os dons 

desiguais consolariam as desigualdades de êxito escolar, o princípio de igualdade que 

determina a competição escolar é inválido e a meritocracia é uma farsa (DUBET, 2004). 

Dubet (2004) descreve que a igualdade das oportunidades é necessária para movimentar 

os princípios de justiça e morais numa sociedade democrática, a apresenta como uma ficção 

necessária e discorre que os professores mantêm essa ficção, que sem ela, o trabalho 

pedagógico não seria possível e a arquitetura da igualdade e liberdade não existiria, uma vez 

que sabem quem serão os eleitos e os perdedores; que a igualdade das oportunidades “é um 

princípio competitivo que distingue vencedores e vencidos” (p. 103), e constitui-se uma 

crueldade quando faz os indivíduos acreditarem que são iguais, livres e responsáveis por seu 

sucesso e fracasso. 
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No entanto, a justiça escolar para Dubet (2004) consiste em zelar pela equidade das 

regras, favorecer a mobilidade dos alunos, não lhes encerrar precocemente em certas 

habilitações. A escola produz um bem educativo que é a formação dos sujeitos capazes de 

dominar sua vida, de construir suas capacidades subjetivas de confiança em si e em outro. 

Deve oferecer bens educativos que não resultem da seleção, da utilidade, mas do 

reconhecimento e da dignidade de cada indivíduo confiado à escola. É preciso que cada aluno 

seja tratado como singular e igual a todos os outros, que a escola se constitua como um espaço 

educativo em que cada um pode dar o que tem de melhor fora da competição escolar, a escola 

tem que colocar em prática a igualdade meritocrática das oportunidades entendendo que não 

existe sujeito sem potencialidades, que possa ter uma norma de proteção e garantir uma 

cultura comum. 

Logo, Bourdieu (2007) aponta que a transmissão cultural é monopolizada pela escola, 

as afinidades ocultas que unem as pessoas, as atividades, os pensamentos, encontram seu 

início na instituição escolar, a escola pela lógica de funcionamento modifica o conteúdo e o 

que transmite, ainda cumpre a função de transformar o legado coletivo em um inconsciente 

individual e comum. 

Sendo assim, vale pensar sobre a afirmação de Dubet (1994), sobre o fracasso escolar 

ser a introdução de uma exclusão social, e a afirmação sobre a inferioridade ser “o produto de 

relações sociais cujo equilíbrio de forças é desigual” (THIN, 2006, p. 223). Dubet (1994) 

descreve que a hierarquia social não é apenas dos recursos e da cultura, ela é também das 

experiências, uma vez que os dominantes têm facilidade e capacidades para converter as 

lógicas entre si e os dominados, por sua vez, são confrontados de forma mais difícil e as 

tensões se manifestam na própria personalidade. 

Contudo, o Brasil está longe de conseguir assegurar as condições mínimas de igualdade 

para os indivíduos. A diferença entre ricos e pobres não afeta apenas a pirâmide populacional, 

e permanecemos sendo um dos países mais injustos do mundo. A distância entre pobres e 

ricos permanece extrema, apesar das políticas de redução da pobreza e de maior inclusão dos 

setores vulneráveis (OLIVEIRA, 2015).  

A educação pública no Brasil tem sido repetidamente criticada por oferecer uma escola 

pobre para os pobres. A falta de condições estruturais básicas mostra o quanto à escola pode 

se apresentar de forma desigual para os mais pobres (OLIVEIRA, 2015). As desigualdades no 

sistema escolar brasileiro são múltiplas, como pudemos perceber através das pesquisas 

apresentadas. Lahire (2003), afirma que a escola seleciona e dá acesso a privilégios diversos e 

variados, passando a desempenhar papel central na reprodução das relações de dominação 
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entre classes sociais, conservando e convertendo as desigualdades sociais em desigualdades 

escolares.  

Assim, diante das desigualdades múltiplas produzidas pelo e no sistema escolar 

brasileiro discutidas até aqui, a que situações de escolarização estariam submetidas as crianças 

e adolescentes institucionalizados em locais de acolhimento? Como se dão as articulações 

entre as condições sociais de existência dessas crianças e adolescentes aprofundadas pelas 

situações sociais que as impeliram ao acolhimento institucional e as suas experiências de 

escolarização? 

Na tentativa de buscar caminhos menos desiguais, e diante de processos múltiplos de 

exclusão social e escolar a que estão, provavelmente, submetidos as crianças e adolescentes 

institucionalizados, Santos (2009) reforça que as instituições, tanto de acolhimento quanto 

escolares, precisam manter parceria uma vez que apresentam papel fundamental na 

transmissão de valores culturais, morais e sociais, todos esses indispensáveis à integração e 

socialização das crianças. Escola e instituição de acolhimento devem trabalhar, 

hipoteticamente, pela garantia de promoção social e profissional destas crianças que vivem e 

provieram de um meio excluído. Vejamos a seguir o que a literatura nos mostra sobre a 

relação entre instituições de acolhimento e escolas e sobre os processos de crianças quando 

em situação de abrigamento. 

 

2.5 A experiência escolar e o acolhimento institucional 

 

O trabalho do psicólogo e pesquisador Lev Vygotsky (1896-1934) demonstra que a 

escolarização não pode ser compreendida sem levar em conta todas as suas dimensões, 

especialmente, a influência do meio social e cultural, quando afirma que não podermos negar 

a relação entre desenvolvimento humano e ambiente, que o indivíduo é resultado de um 

processo histórico e social, que crianças que vivem em ambientes desfavoráveis, que 

presenciam e sofrem práticas violentas em família, que vivem pouco estímulo por parte dos 

pais, tendem a ter seu desenvolvimento comprometido e a sofrerem influências negativas 

pelas mediações no meio em que estão inseridas (RAPOPOR; SARMENTO, 2009).  

Por sua vez, Santos (2009) descreve que as crianças e adolescentes que vivenciaram 

experiências de retirada familiar apresentam mais tendência a problemas emocionais, 

comportamentais e fraca capacidade de socialização, apresentam dificuldades em estabelecer 

e manter relações significativas com outras pessoas, geram sentimentos depressivos, imagens 

autodepreciativas, níveis elevados de ansiedade e de agressividade destrutiva, baixa 
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autoestima, instabilidade emocional, dificuldades de aprendizagem e insucesso escolar. Em 

sua pesquisa, revelou que existe um elevado número de repetências escolares entre as crianças 

e adolescentes, sendo que dos vinte e sete institucionalizados na sua pesquisa, apenas quatro 

não vivenciaram repetências, e que apenas duas crianças se encontravam no ano de 

escolaridade esperado para a idade.  

Pensando nessas evidências, as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2009) prevê que as instituições de acolhimento 

mantenham canais de comunicação permanentes com as escolas que estejam matriculadas as 

crianças e os adolescentes acolhidos(as), de modo a possibilitar o acompanhamento de seu 

desempenho escolar. A frequência à escola é importante para essas crianças e adolescentes, 

pois permite a convivência comunitária e o acompanhamento da escolarização pelas duas 

instituições pode evitar que ocorram prejuízos acadêmicos. Segundo o documento é 

necessário haver articulação entre professores e demais profissionais da escola evitando 

possíveis preconceitos, discriminações, bem como reparações de violações de direitos 

vivenciados.  

Mas, em que medida essas orientações legais representam a realidade da escolarização 

vivenciada pelas crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional? Estudos 

como os de Cruz (2004), Santos (2009), Bastos (2015) e Brasil (2003), embora com enfoque 

investigativo e aporte teórico e metodológicos diferentes, contribuem para a reflexão sobre 

essa realidade. 

Cruz (2004) tratou de analisar a escolarização a partir da experiência dos adolescentes 

acolhidos institucionalmente, e mostrou a desarticulação entre os órgãos municipais e o 

descompromisso do governo com atendimentos aos jovens acolhidos. Cruz também indica 

que a época de ingresso no acolhimento institucional e o tempo de permanência são fatores 

que influenciam no encaminhamento para a escola, pois dificultam a obtenção da vaga na rede 

escolar e criam empecilhos às exigências da lei frente à frequência escolar exigida.  

Esse mesmo o autor ressalta que a maior parte dos adolescentes encaminhados para a 

escola não teve avanço na escolaridade, quase sempre devido à interrupção do processo 

escolar por motivos como entrega à família, ou por serem encaminhados a outra instituição, 

ou por evadir do espaço institucional. Dos casos de adolescentes que tiveram algum avanço na 

escolaridade, essa possibilidade se deu pelo longo tempo de acolhimento institucional que 

permitiu a continuidade dos estudos. Revelou a pesquisa de Cruz (2004), que existe uma 

predominância de situações de interrupções, reprovações e afastamento da escola, e que, 
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mesmo que existam alguns avanços na escolaridade geralmente não se superam as barreiras 

da conclusão do Ensino Fundamental. 

A pesquisa do IPEA (BRASIL, 2003) apresenta a frequência escolar das crianças e 

adolescentes institucionalizados, revelando que, no período analisado pela pesquisa, 60,8% 

dos abrigados de zero a seis anos frequentavam creches ou pré-escolas, e que 95,9% dos que 

tinham entre 07 e 18 anos também estavam na escola. No entanto, a pesquisa mostra também 

que quando se estreita o recorte etário para 15 a 18 anos e o articula às proficiências em 

leitura e escrita, a proporção é de 16,8% de adolescentes abrigados que não sabiam ler nem 

escrever, sendo considerada uma proporção muito alta quando comparada ao índice nacional 

para a faixa etária que é de 3%, segundo os dados do IBGE. 

Das 27 crianças investigadas por Santos (2009) quando perguntadas sobre a motivação 

para estudar, somente nove responderam sim, enquanto 18 crianças afirmaram que não 

gostavam de estudar, justificando o “desgosto” pelos estudos com argumentos como 

aborrecimento, preguiça, professores pouco estimulantes e mal-estar.  

Assim, diante dos resultados de Santos (2009) e Cruz (2004) ressalta-se que, para a 

compreensão da escolarização de crianças e adolescentes em situação de acolhimento 

institucional, é necessário investigar os modos como cada sujeito vivencia a própria 

experiência, pois frente a tantas desigualdades, e colocados em situação de exclusão social e 

escolar, essas crianças e adolescentes lutam cotidianamente (consciente ou 

inconscientemente) por (re)conhecerem as regras do jogo escolar e nele se inserirem.  

O discurso comum a todos os entrevistados é que são eles próprios, os 
responsáveis pelas suas dificuldades escolares e, por consequência, 
responsabilizam os demais abrigados que conhecem pelas mesmas 
dificuldades. Se por um lado é válido que reconheçam a necessidade de uma 

ação individual para a superação do problema, por outro, é muito perverso 
que se coloquem no lugar de culpados. Estamos falando de indivíduos no 
início de sua escolarização e que, portanto, necessitam da permanência na 
escola para terem alguma chance de entender as “regras do jogo” e revertê-
las ao seu favor (CRUZ, 2004, p. 124). 

Há de considerar também a perspectiva dos professores dos alunos institucionalizados, 

apresentada também por Santos (2009). A referida pesquisa demonstrou divergências de 

opiniões dos professores, sobre quais poderiam ser os fatores que influenciam o desempenho 

escolar das crianças institucionalizadas. Os dois fatores de maior relevância para os 

professores foram as questões familiares, pelo fato de os alunos provirem de famílias de risco 

social e a situação de abandono escolar. No entanto, a proveniência das crianças de meios 

sociais desfavorecidos socioeconomicamente não abarcou tanta concordância entre os 
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professores. Quanto ao peso da falta de colaboração entre escola e instituição de acolhimento, 

a maioria dos professores apresentou respostas negativas e afirmou que existia uma 

colaboração entre estas duas instituições, contudo alguns professores concordaram que a falta 

de colaboração entre as instituições exercia alguma influência no desempenho escolar dos 

alunos.  

Essa mesma pesquisa investigou as formas de colaboração entre escola e instituição de 

acolhimento. Os resultados indicam que os professores, de modo geral, tinham pouco contato 

com a instituição de acolhimento, e que quando desenvolviam algum tipo de colaboração, isso 

se dava muitas vezes, por iniciativa individual. A pesquisa revela também que era rara a 

existência de encontros planejados e formalizados pelas duas instituições e que, na 

perspectiva dos professores entrevistados por Santos (2009), havia pouca colaboração entre 

escola e os acolhimentos institucionais e que essa ausência tinha influência no fracasso 

escolar das crianças. A pesquisa  revelou ainda o perfil do aluno institucionalizado traçado 

pelos professores por meio de relatórios escolares enviados ao longo do ano letivo, sendo que, 

frente à adaptação social, de acordo com os relatórios docentes analisados, alguns alunos 

evidenciavam um bom relacionamento no meio escolar, contribuindo para uma efetiva 

integração escolar, contudo, eram os aspectos negativos os mais apontados, referindo-se com 

relevância à falta ou à insuficientes atitudes de valores, que complicavam o trabalho com estas 

crianças e adolescentes por estes se revelarem instáveis e apáticos.  

Na pesquisa de Santos (2009) sobre a adaptação escolar, de acordo com a percepção de 

grande parte dos professores por ele investigados, os alunos apresentavam, comportamento 

inadequado (distrair, conversar, deslocações fora da tarefa, comportamentos desadequados, 

violência verbal, comportamentos agressivos e desobediência) às situações de escola e de 

aula. No entanto, com um número significativo, foram encontrados também alguns relatos por 

parte dos professores de alunas(os) institucionalizadas(os) que identificam em seus alunos, 

comportamentos adequados ao mundo escolar. A pesquisa indica também que desmotivação e 

desinteresse explicam, ao menos em parte, o elevado número de faltas desses alunos. Os 

relatos dos professores também denunciam um desinteresse dos alunos pela escola e pelas 

atividades escolares, desvalorizando a utilidade da escola. Enfatiza que eram notórias as 

dificuldades de aprendizagem, e na opinião dos professores, essa dificuldade era influenciada 

pela falta de conhecimentos e de competências, que comprometiam o desempenho do aluno e 

faziam com que ele não conseguisse acompanhar o ritmo da turma.  

Contudo essa mesma pesquisa mostra também que havia uma incoerência entre os 

resultados escolares dos alunos e as descrições apresentadas pelos professores nos relatórios, 
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pois dos 27 alunos investigados, apenas quatro alunos tinham ficado retidos (repetência) em 

alguma etapa do percurso escolar. O pesquisador também apresenta que constatou ações da 

escola para minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos e promover a sua 

adaptação, como atividades de apoio educativo, de enriquecimento curricular e elaboração de 

plano de recuperação acadêmica. No entanto, o autor ressalta que, em relação às medidas dos 

professores para controlar os alunos na sala de aula, foi possível observar apenas medidas 

punitivas.  

Em outra pesquisa, com objetivo de estudar as dificuldades no processo de 

escolarização de crianças e adolescentes institucionalizados em um estudo de caso, Bastos 

(2015) revelou que as crianças institucionalizadas eram vistas pela escola como grande 

incômodo, como invisíveis, excluídas e perpassadas por estigmas. Afirma a pesquisadora que 

encontrou nas escolas, processos de invisibilidade e de uma marcação ostensiva da diferença 

altamente segregadora, e que a inclusão das crianças institucionalizadas sequer era colocada 

em debate nas instituições escolares, tampouco nos cursos de formação dos professores. De 

acordo com a autora, parecia que todas as ações do adolescente institucionalizado eram mal 

interpretadas e ele era visto pelos seus atos delinquentes e, como, um futuro criminoso, em 

um contexto em que as principais autoridades da escola não se constrangiam ao falar 

abertamente sobre suas opiniões cercadas de preconceito e informações equivocadas.  

A mesma pesquisadora relata um caso em que após a escola certificar de que a criança 

era institucionalizada, mudou a forma de relacionar-se com ela e tal mudança agravou as 

fragilidades que a criança sentia advindas do abandono e da rejeição anteriormente vivida. 

Percebeu ainda que apenas algumas pessoas isoladas na escola tentavam fazer algo pela 

criança, que a diretora e muitos professores preferiam não ter esse problema para lidar, e 

conclui finalmente que a inclusão está longe de ser efetivada na escola. E ainda denuncia que 

a escola silencia e exclui, não debatendo sobre a condição objetiva e subjetiva de vida dessas 

crianças e adolescentes institucionalizados.  

Contudo, poderíamos pensar a escola como um ambiente a contribuir para vivências 

diferentes? Segundo Cruz (2004), a escola é elemento de mediação para uma reclassificação 

social, e apresenta por meio dos depoimentos de adolescentes acolhidos que a mesma escola 

que, para uns pode ser fantástica, pode não dar conta da demanda de outros. Enfatiza que, ao 

falarem de suas experiências escolares, as crianças e adolescentes institucionalizadas 

estabeleciam vários aspectos críticos ao funcionamento escolar, comparavam as escolas, 

emitiam juízo acerca de seus professores e elaboravam reflexões próprias sobre o espaço 

escolar. 



59 

Pensando de modo particular sobre os processos de escolarização de adolescentes em 

situação de acolhimento institucional e na discussão sobre a relação social que se estabelece 

entre os acolhimentos institucionais e as escolas, optamos por trabalhar com a noção de 

experiência social de François Dubet (1994) o porquê entendemos ser uma noção que 

contribui para pensar e discutir as diversas dimensões do social e da cultura, impressas nas 

situações vivenciadas pelos adolescentes em seu processo híbrido de institucionalização e 

escolarização.  

O conceito de experiência social construído por François Dubet foi apresentado pelo 

autor, de modo mais sistematizado, na obra Sociologia da Experiência, e advém de um 

conjunto de pesquisas desenvolvidas em muitos anos de trabalho, em que o sociólogo 

pesquisou e analisou posturas sociais em diferentes grupos e movimentos sociais, focalizando 

juventude, imigração e escolarização. 

Segundo Dubet (1994), a noção de experiência social indica “as condutas individuais e 

colectivas dominadas pela heterogeneidade de seus princípios constitutivos, e pela atividade 

dos indivíduos que devem construir o sentido das suas práticas no próprio seio desta 

heterogeneidade” (DUBET, 1994, p. 15).  

O sociólogo descreve que a experiência enquanto conceito sociológico se impôs 

“naturalmente” e colocou em evidência três características essenciais da vida social: 1) a 

heterogeneidade dos princípios culturais e sociais que organizam as atividades dos indivíduos 

que agem conforme os vários elementos da sua experiência. A premissa da heterogeneidade 

dos princípios culturais e sociais da experiência evidencia que os papéis e as posições sociais, 

e mesmo a cultura não bastam como elementos particulares para definir a ação social pois os 

indivíduos não estão totalmente socializados, eles não cumprem um programa social pré-

estabelecido, e, ao contrário, a constroem a unidade (heterogênea) da ação social a partir de 

orientações sociais, culturais, políticas e econômicas diversas e, por vezes, contraditórias que 

constroem ao longo do seu processo de vivência no mundo social. 2) a distância subjetiva que 

os indivíduos mantêm em relação ao sistema social, isso quer dizer que os atores não se 

inserem e permanecem totalmente na ação, que mantém certa distância crítica, que nunca se 

limitam a afirmar a sua vida, eles explicam, manifestam, justificam, eles constroem suas 

práticas e suas experiências em um mundo já presente, Isso significa, na perspectiva de Dubet 

que os atores sociais não se reduzem aos seus papéis, ou seja, devem ser considerados hoje 

como autênticos, pela sua capacidade de iniciativa e escolha, pois são eles que devem 

construir o sentido das suas práticas no bojo da heterogeneidade dos princípios culturais e 

sociais. 3) a construção da experiência coletiva substitui a noção de alienação presente, por 
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quase um século, no centro da análise sociológica. Para Dubet, não é possível mais conceber a 

ideia de um conflito central que mobilize os indivíduos em prol da construção coletiva ou de 

congregá-los em um movimento social único. O que temos são movimentos sociais locais e 

que a alienação ocorre quando as desiguais relações de dominação impedem ou dificultam aos 

atores o domínio sobre as suas experiências sociais (DUBET, 1994). 

Segundo Dubet (1994), a tradição sociológica define como ação social a realização dos 

papéis sociais institucionalizados, ou seja, das normas e dos valores sociais interiorizados 

pelos indivíduos. Contudo, para o sociólogo, o ator é social, mas ele não é definido totalmente 

pelas relações ou por ligações com outros e, sim, pelos modos de interiorização da 

objetividade da sociedade considerada como um fato, como uma maneira de agir, fixada ou 

não. O ator social é um indivíduo que encontra princípios nas regras sociais que ele tornou 

como suas, o indivíduo é a consciência de si, cuja sociedade forçou um grau de reserva e de 

controle de suas reações afetivas e de inibição. A experiência social constitui-se assim como 

uma maneira de construir o mundo, a mesmo tempo subjetiva (representação individual e 

coletiva do mundo vivido) e cognitiva (construção crítica do real). 

Assim, a noção de experiência social de Dubet (1994; 2003) apresenta dois fenômenos 

contraditórios, mas que se imbricam e contribuem para a construção da experiência social. Se, 

por um lado, temos um estado emocional, que é visto como uma maneira de sentir, de se 

deixar levar por emoções fortes em que o ator deixa de ser livre e descobre uma subjetividade 

pessoal – assim fala-se da experiência amorosa, religiosa, etc., uma representação própria ou 

coletiva, por outro, temos uma atividade cognitiva na qual a experiência é vista como um 

trabalho reflexivo, uma maneira de construir o real, de entendimento e da razão. Nesta 

perspectiva, os indivíduos julgam a experiência vivida e a redefinem (ou não) mediante a 

interseção da reflexão e da “emoção”.  

Podemos pensar, a partir de Dubet (1994), que a experiência individual, ao mesmo 

tempo que se torna mais subjetiva, torna-se mais social. Ela é, então, mais manipulada, mais 

controlada, mais aberta aos olhos dos outros. A experiência social não é nem uma esponja 

nem um fluxo de sentimentos e de emoções, ela não é a expressão de um ser ou de um puro 

sujeito, pois que é socialmente construída. A dominação mais absoluta não consegue reduzir a 

experiência dos atores às atribuições impostas e constitui-se, socialmente, sem dúvida, em 

uma subjetividade própria. De acordo com Dubet, ao esforçar-se por permitir que cada um se 

compreenda melhor é que uma sociologia da experiência pode produzir conhecimentos. 

Também consideramos descrever que Dubet (1994), na definição da experiência social 

como objeto sociológico, utiliza três princípios de análise weberianos: a) a ação social não 
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tem unidade, explicando que não existe um sistema e uma lógica de ação e, sim, uma 

pluralidade não hierárquica de ações sociais. Segundo Dubet, (1994), Weber propõe uma 

pluralidade de significações puras para explicar a ação social: a ação tradicional, a ação 

racional em relação aos meios, a ação racional em relação aos valores e a ação emocional, 

sendo cada uma dessas caracterizada por uma lógica de ação própria e identificada com as 

finalidades pretendidas do indivíduo ao mover-se no mundo. Dubet afirma que, se inspirados 

em Weber, podemos afirmar que todas as lógicas de ação são significativas e que não existe 

uma racionalidade total e unidade do social, pode-se então postular que a noção de ação social 

da sociologia clássica pode transformar-se na noção de experiência social.; b) Outro princípio 

é que, a ação é definida por relações sociais, elucidando que a ação é definida pela natureza 

das relações sociais, entendendo a atividade como um comportamento humano e a atividade 

social segundo o sentido, que é visado pelo(s) agentes(s), se prende ao comportamento de 

outro em relação à orientação de seu desenvolvimento, ou seja à orientação da ação e ao tipo 

de relações sociais em que se inscrevem, são as faces do mesmo conjunto.; c) O terceiro e 

último princípio, ainda seguindo a ótica de Weber, é que a experiência social é uma 

combinatória, ela impõe três operações intelectuais essenciais, a primeira é de ordem analítica 

e tem em vista isolar e descrever as lógicas de ação presentes em cada experiência, sendo 

assim uma experiência combina vários tipos de ação, o que implica ao sociólogo distingui-las 

quando estão misturadas na mesma experiência social. A segunda operação compreende a 

maneira como o ator combina e articula as diversas lógicas, as experiências sociais nesse 

caso, são sempre construções históricas. E a terceira operação, incide no ascender da 

experiência para o sistema, busca compreender quais são as lógicas do sistema social e a 

maneira como os atores resumem e catalisam a experiência, tanto de forma individual como 

coletiva. 

Ainda sobre noção de experiência social por Dubet é essencial perceber que os 

indivíduos atuam no mundo segundo um conjunto de lógicas de ação que se combinam na 

experiência social e ligam o ator a cada uma das dimensões de um sistema, que as expressões 

sociais são organizadas por princípios relativamente estáveis, mas heterogêneos. Essas 

combinações de lógicas de ação são definidas por Dubet como: integração, estratégia e 

subjetivação.  

Na lógica integração, o ator se apresenta pela sua presença, pela forma como ele vive, 

pela interiorização dos códigos sociais, pela forma como se constituiu como ser social, é nessa 

lógica que adota um ponto de vista acerca da sociedade, dos outros e dele próprio. Já a lógica 

da estratégia é definida de forma diferente, a identidade social não é representada como um 
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sistema integrado e sim, como um campo concorrencial. A estratégia visa uma racionalidade, 

visa utilidade na própria ação para conceder meios para alcançar a finalidade pretendida nas 

ocasiões dispostas pela situação. E a terceira, a lógica da subjetividade, se apresenta na 

dimensão crítica do ator confrontado por uma sociedade definida como um sistema de 

produção, dominação e alienação, em que a subjetivação permanece socialmente definida por 

uma cultura. Assim, segundo Dubet, se essas lógicas são autônomas e não hierarquizadas, o 

termo experiência social é mais apropriado para definir o “ser e o estar social no mundo” do 

que propriamente a ideia clássica de ação social, pois coloca em evidência a heterogeneidade 

e o peso das diferentes lógicas de ação.  

Assim, Dubet afirma que a cada uma destas lógicas constitui-se uma posição crítica 

contra as outras e assim poderia se pensar em reconstruir o conjunto social a partir de um 

ponto central, mas alternadamente os atores adotam todos os pontos de vista e, qualquer 

constituição social pode ser definida pela “co-presença de uma capacidade de integração 

comunitária, que nos opõe aos “outros”, de um sistema de concorrência regulada, e de uma 

cultura que define a capacidade crítica e a capacidade de acção voluntária” (DUBET, 1994, p. 

114). 

A experiência social é assim, uma combinação de suas lógicas de ação que se articulam 

e ligam o ator a cada uma das dimensões de um sistema, não correspondendo a tarefas 

organizadas e sistemáticas previamente definidas socialmente, o sentido provém do trabalho 

do indivíduo.  

Sendo assim, Dubet descreve que a socialização se refere a um fruto da ação social, 

ressalta que ela não é total, não porque o indivíduo escape ao social, mas porque a sua 

experiência se inscreve em registros múltiplos, é nisso que assenta aquilo que se poderá 

considerar como a autonomia do indivíduo, a experiência social aparece como uma maneira 

de construir o mundo.  

Para tanto, segundo Dubet (1994), a subjetividade dos atores determina uma relação de 

particularidade nos indivíduos, especialmente a de construírem suas próprias experiências. Na 

experiência social o sujeito se estabelece na medida em que é obrigado a construir uma ação 

de autonomia e uma identidade própria em virtude das estruturas que contêm e das provas por 

que passa.  

Nessa direção, iremos apresentar as experiências sociais dos adolescentes 

institucionalizados, mediante seus relatos, de seus professores e educadores, por meio daquilo 

que eles e elas puderam nos dizer e do modo como foi possível interpretá-los, a seguir, a 

experiência social e os processos de escolarização desses adolescentes. 
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3 EXPERIÊNCIAS DE ESCOLARIZAÇÃO, EXPERIÊNCIAS DE 

DESIGUALDADE? A ÓTICA DOS(AS) ADOLESCENTES, EDUCADORES(AS) E 

PROFESSORES(AS) EM CONTEXTOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Neste capítulo trataremos das experiências de escolarização de quatro adolescentes 

institucionalizados(as), tomando como pressuposto sociológico, a imbricação e articulação 

social e educacional de dois contextos socializadores na vida dos(as) adolescentes 

investigados(as), a instituição de acolhimento e a escola. Para entender como esses contextos 

se articulam no âmbito dos processos de escolarização vivenciados pelos(as) adolescentes, 

trabalharemos, como já anunciado no capítulo anterior, com a noção de experiência social de 

François Dubet. Essa decisão teórica e metodológica se deu porque entendemos que a noção 

de experiência social desenvolvida pelo sociólogo contribui para pensar e discutir as diversas 

dimensões do social e da cultura, impressas nas situações vivenciadas pelas crianças e 

adolescentes, pelos(as) profissionais do acolhimento institucional e da escola no tocante à 

escolarização.  

Segundo Dubet (1994), uma vez que a unidade da experiência social não é dada a 

priori, a vivência do social provoca a atividade dos indivíduos, ou seja, produz uma 

capacidade crítica e uma distância em relação a si mesmos, essa distância é social, é 

construída na distinção das lógicas e da ação. Vale enfatizar que a ação social é entendida, 

nessa perspectiva, como “a realização das normas e dos valores institucionalizados nos papéis 

interiorizados pelos indivíduos” (p. 105), sendo assim os valores e normas definem as 

relações sociais. Assim, pensar e estudar os processos de escolarização de crianças e 

adolescentes mediante o conceito de experiência social implica compreendê-los como 

processos imbricados e articulados em múltiplas dimensões e por meio de diversificadas 

interações sociais, não apenas produtos diretos do mundo escolar ou da sua negação ou 

enfretamento. As experiências de escolarização são, antes de tudo, experiências sociais e 

somente podem ser compreendidas quando confrontadas e analisadas em seu contexto social 

mais amplo, e no caso desse estudo, quando se leva em conta, as vivências dos(as) 

adolescentes na instituição de acolhimento e na escola.  

Este capítulo está composto por duas seções: a primeira traz o percurso metodológico da 

pesquisa e a segunda apresenta e discute os resultados encontrados por meio da coleta de 

dados e da análise interpretativa dos relatos dos atores sociais envolvidos na investigação: 

adolescentes, educadores(as) e professores(as). 

Apesar dos vários questionamentos acerca das experiências escolares possíveis as 

crianças e adolescentes em medidas de acolhimento institucional, procuraremos interpretar, a 
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partir dessa pesquisa, o processo de escolarização a qual estão submetidos os(as) adolescentes 

investigados(as) e as formas pelas quais eles(as) (re)vivenciam suas experiências escolares. 

 

3.1 O desenho metodológico da pesquisa 
 

A Unidade de Acolhimento na qual a pesquisa foi realizada pertence a um município do 

interior de Minas Gerais, localizado a 170 km da capital Belo Horizonte. A população da 

cidade, de acordo com o censo de 2010, é de 57.390 habitantes. Por meio de pesquisa 

documental e conversas informais com as colaboradoras da instituição foi possível obter 

dados para uma descrição sucinta do funcionamento e especificidades dessa instituição.  

Verificou-se que o serviço de acolhimento institucional no município existe há mais de 

16 anos, com mudanças estruturais ocorridas por meio de reordenamentos previstos em lei, 

sendo que o último reordenamento ocorreu em 2010 e permanece até os dias atuais, 

constituindo-o como um Abrigo Institucional que se apresenta como Unidade de Acolhimento 

Institucional. 

A Unidade de Acolhimento da pesquisa fica localizada numa área central da cidade, 

apresenta aspectos semelhantes às demais residências da comunidade de seu entorno e não 

possui placa indicativa. É uma casa de seis quartos, sala, copa (refeitório), cozinha e dois 

banheiros, sala da coordenadora, sala dos técnicos (assistente social e psicóloga), sala de 

brinquedo, sala de estudo, sala dos educadores, almoxarifado, lavanderia, três banheiros, 

varanda e na área externa tem uma dispensa. Em uma análise dos requisitos legais para este 

tipo de instituição, observa-se que a casa cumpre a infraestrutura e espaços sugeridos pela 

Norma de Orientação Técnica de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. No entanto, um 

aspecto que contraria essas orientações é a localização da casa que fica distante da realidade 

de origem das crianças e adolescentes acolhidos(as), pois a maioria advém de bairros distantes 

do centro. 

Conforme normatização, a casa tem capacidade para acolher 20 crianças e adolescentes, 

sendo que, na data de quatro de maio de 2018, tinham 14 crianças e adolescentes 

acolhidos(as). Desse total, seis eram crianças e oito adolescentes, sendo oito do sexo 

masculino e seis do sexo feminino, o mais novo tinha seis dias e a mais velha tem 17 anos, 10 

meses e cinco dias. 

Referente à equipe profissional nessa mesma data, eram quatro educadores(as), oito 

auxiliares de educadores, uma psicóloga, um motorista e uma coordenadora, existindo 

ausência apenas do profissional de assistência social que foi justificada pela saída recente 
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(março/2018) e aguardando nova contratação, respeitando assim o número mínimo de 

profissionais necessários para o atendimento de 20 crianças e adolescentes. Há de considerar 

ainda que a casa possui um veículo para atendimento, também cumprindo a norma, e mantém 

a prestação de serviços quinzenal de uma nutricionista emprestada de outro setor do 

município.  

A instituição pertence a um serviço municipalizado, os custos do imóvel que é alugado, 

a alimentação, despesas com funcionários, água, luz, telefone, transporte são custeados com 

recurso municipal. Nesse mesmo viés, as necessidades e acompanhamento nos cuidados de 

saúde das crianças e adolescentes são realizados pela rede municipal no SUS, referente à 

educação, estão matriculadas seis crianças/adolescentes na rede municipal e sete na rede 

estadual de ensino. No que se refere ao lazer e ou atividades extracurriculares ofertadas às 

crianças e adolescentes, conta-se com apoio de voluntários e ou serviços de atendimento da 

rede municipal ofertados pelo CRAS, CREAS e Serviço de Convivência. 

Essa pesquisa foi desenvolvida em um desenho metodológico qualitativo, englobando a 

aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, além de uma pesquisa documental 

exploratória, pois compreende-se que a metodologia qualitativa é a mais coerente para a 

compreensão do objeto estudado. Nas palavras de Ludke (1986), a abordagem qualitativa tem 

o ambiente “natural” como sua fonte direta de dados e o(a) pesquisador(a) como seu principal 

instrumento, os dados coletados são predominantemente descritivos, a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto, o significado que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida são focos de atenção especial pelo(a) pesquisador(a) e a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. 

Há de enfatizar ainda que, para Dubet (1994), a observação, a entrevista, e a escolha de 

documentos dispersos oferecem ao investigador(a) uma liberdade muito maior, e ele(a) 

escolhe os seus dados para fins ilustrativos, mais do que para fins demonstrativos. Elas devem 

estar conforme com as normas habituais do ofício de sociólogo que organiza e racionaliza 

dados que colhe em algum lugar que não seja no seu próprio material e que está sujeito a uma 

exigência de não contradição, não são só as representações, mas analisar também os 

sentimentos e a relação que ele constrói com ele mesmo.  

O processo de coleta de dados envolveu três etapas. Na primeira, foram selecionados os 

sujeitos da investigação para a realização das entrevistas semiestruturadas, que serão as(os) 

crianças e adolescentes institucionalizados(as), seus professores(as), educadores(as). O 

questionário foi respondido por uma técnica da unidade de acolhimento com o objetivo de 

coletar dados socioeconômicos e demográficos sobre as crianças e adolescentes. 
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Para esse processo de seleção, foram aplicados alguns critérios essenciais: 

a) Educadores(as) atuantes na unidade campo da pesquisa: todos os quatro profissionais 

em exercício na unidade foram selecionados(as), tendo em vista o número restrito de 

profissionais.  

b) Crianças e adolescentes: foram selecionadas crianças e/ou adolescentes que estejam 

frequentando o ensino fundamental I ou ensino fundamental II, sendo dois do sexo 

masculino e dois do sexo feminino, e ainda, que tenham tempo de permanência na 

instituição acima de um ano. Os critérios de tempo na instituição e etapa de 

escolarização se justificam tendo em vista o objeto da pesquisa, que articula 

experiências de escolarização e de institucionalização.  

c)  Para seleção dos professores(as), foram entrevistados(as) os(as) docentes que 

lecionam para essas crianças e adolescentes selecionados(as) e que, de preferência, 

passem mais tempo escolar com eles(as), no caso do Ensino Fundamental II 

(preferencialmente professores(as) de Português e Matemática, disciplinas que 

normalmente têm uma carga horária semanal maior no currículo escolar). 

Na segunda etapa da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro 

crianças e adolescentes selecionados(as) na primeira etapa, mediante os critérios definidos. 

Além das entrevistas com as crianças e adolescentes, foram também entrevistados(as) seus 

professores(as) e educadores(as). A utilização da entrevista semiestruturada teve a vantagem 

de possibilitar uma relação pessoal entre a pesquisadora e o sujeito, o que facilitou um maior 

esclarecimento, sendo que as perguntas mais livres foram aquelas que menos limites 

impuseram ao sujeito (MOROZ, 2006). 

A terceira etapa consistiu na aplicação de um questionário a técnica responsável pela 

unidade com a finalidade de coletar dados complementares sobre as crianças e adolescentes 

investigados(as).  

Para a seleção dos sujeitos da pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória nos 

documentos da unidade de acolhimento, para um levantamento de informações básicas sobre 

as crianças e adolescentes, tais como: idade, etapa da escolaridade e tempo de permanência na 

instituição até a data atual. Em seguida foi organizado o quadro 1 abaixo, com os resultados 

do levantamento. 
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Quadro 1: Dados gerais das crianças/adolescentes da instituição de acolhimento 

Criança/ 

Adolescente 

acolhido(a) 

Sexo Idade 
Etapa de ensino 

frequentada 

Tempo de permanência 

na Instituição 

Atende aos 

critérios de 

escolha? 

1 F 12 5º ano 03 anos e 06 meses Sim 

2 M 14 8º ano 03 anos e 06 meses Sim 

3 F 16 7º ano 08 anos e 06 meses Sim 

4 F 15 8º ano 08 anos e 06 meses Sim 

5 M 14 6º ano 07 anos e 08 meses Sim 

6 F 6 2º ano 07 meses Não 

7 F 6 2º ano 07 meses Não 

8 M 11 6º ano 05 meses Não 

9 M 12 7º ano 05 meses Não 

10 M 13 7º ano 07 dias Não 

11 M 14 7º ano 11 meses Não 

12 F 17 7º ano 10 meses Não 

13 M 13 6º ano 07 meses Não 

Fonte: Quadro organizado pela autora, com dados coletados em documentos fornecidos pela instituição 

em 03 de abril de 2018. 

 

De acordo com quadro 1 acima, cinco adolescentes atendiam aos critérios estabelecidos, 

sendo dois do sexo masculino e três do sexo feminino, todos na faixa etária de doze a quinze 

anos. Dentre esses cinco sujeitos, foram selecionados os dois adolescentes do sexo masculino 

(2 e 5) e, do sexo feminino foram entrevistadas as meninas (1 e 3), tendo em vista uma 

variação no tempo de permanência na instituição. Sendo assim, diante da amostra para as 

entrevistas, foram contemplados para a pesquisa, somente adolescentes.  

A partir dessa prévia seleção dos(as) adolescentes, foi dada a continuidade ao processo 

de composição da amostra intencional da pesquisa com a escolha dos professores(as) e 

educadores(as) que atuam diretamente com os(as) adolescentes selecionados(as).  

Para as entrevistas com os(as) educadores(as), foram selecionados(as) os quatro 

profissionais atuantes na instituição. No entanto, como um dos educadores estava em processo 

de demissão voluntária, optou-se por mantê-lo na amostra e realizar a sua entrevista 

primeiramente. Essa opção se fez necessária, porque o processo de contratação do novo 

funcionário poderia ser bastante demorado, conforme informações fornecidas pela equipe da 

instituição, também por considerar que o tempo de trabalho do profissional na instituição (um 

ano e dez meses) e as suas experiências sociais neste contexto foram relevantes para a 
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obtenção de dados sobre a educação e escolarização das crianças participantes da pesquisa. 

Nessa sequência, participaram as outras três educadoras. 

Para a realização das entrevistas com os(as) professores(as), foi feita uma visita às 

escolas e assim, convidado(as) a participar da pesquisa. Aceito o convite pelos(as) quatro 

professores(as) selecionados(as), marcamos a data e as entrevistas foram realizadas. Em dois 

casos, houve maior resistência, necessitando de várias visitas, mais de uma tentativa até 

conseguir efetivar a entrevista. Para a escolha dos(a) professores(as), em um dos casos não 

houve critério de seleção, pois a adolescente está no ensino fundamental I e têm apenas uma 

professora regente, em outra escola, em que havia dois adolescentes acolhidos frequentando o 

ensino fundamental II, a diretora indicou os(as) professores(as), um de matemática, outra de 

português, e em uma terceira escola, em que estudava uma das adolescentes também no 

ensino fundamental, encontrei primeiro com a professora de português que, prontamente, 

aceitou participar. 

Em todas as entrevistas realizadas, foi usado um gravador portátil para viabilizar a 

gravação das entrevistas, em seguida o procedimento adotado foi à transcrição das falas logo 

depois de encerrada as entrevistas. As entrevistas foram realizadas individualmente e foram 

orientadas por um roteiro pré-definido e organizado mediante a definição de pré-categorias de 

análises.  

Para as entrevistas com os(as) professores(as), o roteiro foi organizado em torno de 

cinco eixos temáticos previamente estabelecidos (APÊNDICE 1): a) perfil profissional, b) 

perfil socioeconômico, c) aspectos sócio educacionais do(as) aluno/sujeito da pesquisa, c) o 

desempenho do(as) aluno/sujeito da pesquisa e d) a relação professor(a)/abrigo.  

Para organização do roteiro para as entrevistas com os(as) educadores(as) (APÊNDICE 

2), foram quatro eixos pré-estabelecidos sendo: a) perfil profissional, b) perfil 

socioeconômico, c) aspectos do cotidiano no abrigo e d) o desempenho escolar das crianças e 

adolescentes.  

Por fim, para a elaboração do roteiro das entrevistas com os(as) adolescentes 

(APÊNDICE 3), foram elencados quatro eixos: a) experiências sociais e escolares antes do 

acolhimento institucional, b) experiências sociais e escolares depois do acolhimento, c) 

relação com a escola e com os(as) professores(as), d) o cotidiano no abrigo.  

Sobre a aplicação do questionário, o instrumento, respondido pela profissional técnica 

de psicologia da unidade de acolhimento, tinha como objetivos a coleta de dados 

complementares sobre os(as) adolescentes institucionalizados(as), como por exemplo, dados 
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socioeconômicos e demográficos das famílias e dados institucionais sobre o ingresso dos(as) 

adolescente na instituição de acolhimento.  

A opção por entrevistar os(as) adolescentes, educadores(as) e professores(as) está 

ancorada no conceito de experiência social de Dubet (1994) e no seu potencial como 

ferramenta analítica e investigativa na sociologia da educação, como já descrito. Assim para 

investigar os processos de escolarização vividos por adolescentes em contexto de acolhimento 

institucional é necessário compreender estes(as) adolescentes imbricados em diferentes 

lógicas de ação social.  Estas lógicas se constroem e se combinam nas diferentes interações 

sociais vivenciadas pelos indivíduos em diferentes contextos sociais, e no caso dessa 

pesquisa, na escola e no acolhimento institucional. Essas combinações fazem com que os 

atores sociais redefinam suas experiências sociais a partir dos confrontamentos ou 

consonâncias de suas lógicas de ação. Assim, mediante esse aporte teórico, e a constatação de 

que as experiências de escolarização são antes, experiências sociais, e somente podem ser 

definidas pelos círculos interacionais que as constituem, optou-se por entrevistar os(as) 

próprios(as) adolescentes, seus(as) educadores(as) e professores(as), elementos constitutivos 

(mas não únicos) das múltiplas interações sociais imbricadas nas experiências de 

escolarização.  

Para apresentação dos resultados, trabalhamos com a utilização das narrativas como 

instrumentos de análise, sendo assim organizamos os relatos dos(as) adolescentes, 

educadores(as) e professores(as) a partir de dois eixos, o cotidiano no abrigo e as experiências 

de escolarização. 

Vale enfatizar que todas as entrevistas foram realizadas em locais com privacidade e 

respeitando a escolha dos(as) entrevistados(as) e considerado oportuno pela entrevistadora. 

Todos os nomes dos(as) entrevistados(as) citados nos fragmentos das entrevistas são fictícios, 

como forma de resguardar qualquer eventualidade similar a imagem das pessoas que 

participaram da pesquisa. 

 

3.2 Análise dos Dados 

 

Compreender e explicar as experiências de escolarização de adolescentes 

institucionalizados(as) em um abrigo a partir de vários olhares e de duas instituições 

diferentes (o abrigo e a escola) é o que vamos proceder a seguir, como descrito faremos com a 

proposta de dois eixos de análise, sendo o cotidiano do abrigo através das categorias: perfil 

sociológico dos(as) adolescentes, a lembrança do antes, o perfil dos(as) educadores(as), a vida 
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diária na instituição, a rotina no abrigo, regras e controle na vida diária e as relações de 

cuidado: educadores(as) e adolescentes. No segundo eixo, serão as experiências de 

escolarização, através das categorias: a ausência do antes, o ir para a escola, quem são os(as) 

professores(as), a vivência cotidiana da escola, o acompanhamento da escolarização, a 

perspectiva dos(as) professores(as), estar ou não na escola, duas instituições, relações entre a 

escola e abrigo: tensões e aproximações e para que serve a escola? Expectativa de futuro. 

 

3.2.1 O cotidiano do abrigo 

 

Para iniciarmos, vale lembrar que a noção de experiência social, segundo Dubet (1994), 

refere-se às experiências que se constroem por meio  de posturas individuais e coletivas, que 

se fazem pelas atividades dos indivíduos que devem, eles mesmos,  construírem o sentido
3
 de 

suas práticas, como também a unidade dessas experiências, a partir de vários elementos da sua 

vida social e da multiplicidade das orientações que trazem. É a partir do conceito de Dubet 

que iremos tecer as experiências sociais dos(as) adolescentes investigados(as), entendendo 

que elas foram produzidas mediante ao que foi disposto e/ou imposto a eles(as) e, 

principalmente, mediante os sentidos por eles(as) construídos.  

 

                                                           
3
 Trabalharemos com a noção dada por Dubet (1994) ao “sentido das práticas”: Para o sociólogo, o sentido das 

práticas sociais é construído na articulação e em uma relativa separação entre a subjetividade do indivíduo e a 

objetividade de seu papel social. Isso não significa que o indivíduo escape do social, mas que sua experiência se 

inscreve em registros múltiplos não congruentes e os sentidos dessa experiência também são construídos nessa 

multiplicidade. Se para Dubet (1994), a experiência social se dá mediante registros individuais e coletivos 

dominados pela heterogeneidade dos seus princípios constitutivos, o sentido das práticas é forjado no bojo desta 

heterogeneidade. 
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3.2.1.1 Perfil social dos(as) adolescentes 

 

Quadro 2: Dados gerais dos(as) adolescentes acolhidos(as) e selecionados(as) para a pesquisa 

Adolescente 

Acolhido(a) 
Sexo Idade 

Tempo de 

permanência 

na 

Instituição 

Condições 

socioeconômicas 

da família de 

origem 

Motivo do 

Acolhimento 

Fragilidade 

da Mãe 

Fragilidade 

do Pai 

Lara F 12 
03 anos e 07 

meses 
Muito baixa Abandono  

Álcool, 

drogas e 

prostituição 

Desconhecido 

Mairon M 14 
03 anos e 07 

meses 
Muito baixa Abandono  

Álcool, 

drogas e 

prostituição 

Desconhecido 

Maria F 16 
08 anos e 07 

meses 
Muito baixa Abandono  Álcool Drogas 

Almir M 14 
07 anos e 09 

meses 
Muito baixa 

Violência 

Doméstica 

Drogas, 

Violência 
Falecido 

Fonte: Quadro organizado pela autora, com dados respondidos pela psicóloga da Unidade ao questionário 

aplicado em maio de 2018.  

 

Segundo as informações obtidas no questionário respondido pela psicóloga da Unidade, 

Lara é irmã de Mairon, que também está na mesma instituição, ambos residiam com sua mãe 

antes de vir para o abrigo, Lara é a mais nova em uma família de três irmãos, o Mairon é o 

filho do meio, e o outro irmão é o mais velho, mas nunca conviveram juntos e não mantém 

contato. Ambos são filhos de pais desconhecidos.  

Na entrevista com a adolescente Lara ela se apresentou o tempo todo muito tímida, mas 

feliz e, por vezes, respondia às perguntas fazendo sinais e abaixava a cabeça, às vezes falava 

mais baixo. Mairon, durante a entrevista se apresentou mais tímido ainda, não aceitou se 

sentar de frente nem ao lado da entrevistadora, permanecendo atrás, abaixava a cabeça em 

vários momentos e por diversas vezes desejava saber se estava acabando, chegou a dizer que 

se soubesse que era para falar da vida dele, não tinha aceitado participar, no entanto, terminou 

a entrevista sem se opor. Mairon respondeu a entrevista de forma ríspida e bem crítico às 

questões de organização da instituição e da escola. 

Maria é a 2ª filha mais velha entre seis irmãos, sendo que destes, outra adolescente 

reside no mesmo abrigo, outros dois também residiram por um tempo até serem adotados por 

outras famílias em tempos diferentes, informações obtidas também pelo questionário 

respondido pela psicóloga da Unidade. A adolescente Maria permaneceu durante a entrevista 

o tempo todo com o seu filho de três meses ao seu lado, com a cabeça abaixada, mas, 

entretanto, interagiu bem com a pesquisadora e respondeu tranquilamente às perguntas. O 
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adolescente Almir, segundo dados do questionário respondido pela psicóloga da Unidade tem 

mais seis irmãos sendo ele o 4º na fratria, e não mantêm contato com nenhum deles. Se 

apresentou tranquilo na entrevista, no entanto, por diversas vezes fingia ter adormecido, 

virava o olho simulando estar passando mal, questionando se estava acabando, dizia estar 

cansado e chegou a dizer que “era só pergunta difícil”. 

Em todos os casos apresentados, há existência de irmãos, como também a ausência de 

convivência com eles. De acordo com os relatos dos adolescentes, não fica claro o momento 

da separação dos irmãos, no entanto, destaca-se que, de acordo com a lei 12.010/2009, é 

expressa a orientação para se evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

Referente ao posicionamento corporal, emocional e relacional dos adolescentes no 

momento da entrevista (distanciamento, inibição, “vergonha”, passividade...), podemos pensar 

Goffman (1974) quando evidencia a configuração de comportamentos padronizados no eu das 

pessoas, no interior das instituições totais, sendo este mortificado, ou seja, os territórios do eu 

são violados a fim de adaptá-los às regras e isso acaba por impedir o desenvolvimento 

pessoal. 

No caso de todos(as) adolescentes citados(as), quando foram abrigados(as) estavam sob 

responsabilidade das mães, enquanto os pais eram ausentes na vida deles(as). A literatura nos 

mostra a importância da figura paterna no desenvolvimento dos filhos, Benczik (2011), fala 

desse reconhecimento e coloca a interação de pai e filho como um dos fatores decisivos para o 

desenvolvimento cognitivo e social da criança, no entanto descreve que a figura paterna vem 

sofrendo transformações históricas e sociais assim como as configurações familiares como 

vimos e, sendo assim, o autor afirma que afigura paterna pode ser representada por um tio, um 

avô ou outro adulto do sexo masculino que participe da vida da criança. Enfatiza que a 

participação efetiva do pai na vida dos filhos promove segurança, autoestima, independência e 

estabilidade emocional, coisas essas que estes adolescentes terão que desenvolver de outra 

forma, pois não contam com essa presença.  

No entanto, em todos os casos, os pais e as mães parecem não ter cumprido com o dever 

expresso na Constituição Federal, visto que em seu Art. 229. descreve que os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores (BRASIL, 1988). 

A descrição das fragilidades das mães referente ao alcoolismo e as drogas, nos alerta 

como aponta Brasil (2003), para um grave problema de saúde pública no país, o álcool e 

outras drogas estão nos diversos segmentos da sociedade e esta relação comprova os agravos 

sociais que acontecem. Além de ser um problema de saúde pública, o consumo de álcool e de 

outras drogas tem trazido consequências negativas em outras dimensões na vida das pessoas, 
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tanto em relação à família como também comprometendo vínculos afetivos no trabalho, no 

trânsito e em outras relações sociais há de considerar ainda a pouca prioridade política dos 

governos nessa questão e a situação de vulnerabilidade social vivenciada por alguns grupos 

que estão ameaçados pela instabilidade de suas condições de vida e exclusão social (CRIVES 

e MAGDA, 2003). 

Diante do exposto e das condições para acolhimento de qualquer adolescente como já 

descrito, torna-se importante destacar que esses(as) adolescentes e suas famílias, no extremo 

da vulnerabilidade social, as construções de suas vidas que trazem características que 

evidenciam uma forte e multifacetada experiência de exclusão social, o que poderá repercutir 

em todos os níveis do seu desenvolvimento.  

Ainda nesse quadro 2, percebemos que o tempo de permanência na instituição 

ultrapassa os limites do tempo permitido por lei, uma vez que o menor tempo de permanência 

no momento da coleta dos dados, era de três anos e sete meses e o maior chegava a oito anos e 

sete meses. A lei 13.509/2017 prevê que a permanência de crianças e adolescentes em 

instituições de acolhimento não se prolongue por mais de 18 meses, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao interesse da própria criança/adolescente.  

Se pensarmos o tempo que esses(as) adolescentes estão no abrigo, há de se questionar, 

sobre suas famílias. Logo, se associarmos ao motivo do acolhimento (abandono e violência 

doméstica), fica evidente a desconstrução da ideia imaginária de que toda família é boa, que 

toda família protege, cuida. E por outro lado, temos o Estado, que deve garantir, segundo a 

Constituição Brasileira (BRASIL,1988), que a população do país tenha dignidade, que tenha 

acesso aos serviços de saúde, alimentação, moradia, emprego e educação, nesse caso, vemos 

uma falha do Estado, contudo de forma paradoxal este mesmo Estado oferece o abrigo como 

forma de garantir  “proteção”.  

 

3.2.1.2 Antes do abrigo: lembranças e esquecimentos 

 

Em referência à história de vida dos(as) adolescentes pesquisados(as) antes de serem 

institucionalizados(as), os relatos apresentam lembranças do período anterior e da chegada ao 

abrigo. Em todos os casos, a referência anterior era a família de origem, trazem a lembrança 

de onde moravam, com quem moravam e sobre quando foram para o abrigo. Os dados 

indicam, na maioria dos casos, que eles(as) chegaram ainda crianças na instituição, embora as 

temporalidades não estejam muito claras nos relatos, os(as) adolescentes apresentaram os 

motivos que os trouxeram até o abrigo.  
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Considerando a lei 13.257/2016 que reconhece a primeira infância como relevante no 

desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças e também no 

desenvolvimento amplo do ser humano, podemos perceber através dos relatos, quanto 

sofrimento carregam dentro de si, e quantas barreiras deverão enfrentar desde cedo nessa 

condução de autodesenvolvimento. No entanto, os relatos também demonstram uma posição 

crítica dos(as) adolescentes em relação às condições de abandono a que estão submetidos, 

como podemos ver a seguir.  

Os(as) adolescentes expressaram seus sentimentos sobre a institucionalização no abrigo 

e sobre a condição em quem viviam com suas famílias de origem, relatando situações de 

vulnerabilidade e abandono:  

Não é certo eu ficar no abrigo, eu num tô aqui porque eu quero, eu tô aqui 

porque preciso. (Adolescente Lara).  

Minha mãe não tava aguentando eu não uai, ela tava usando drogas e num 
tava com condição (Adolescente Mairon). Isso não é perdoável para uma 
mãe, né? (Adolescente Maria).  

Não obstante, é possível afirmar o quanto a lembrança vem carregada de sentimentos 

negativos e são capazes de transformar esses(as) adolescentes. A contribuição de Goffman 

(1974) descreve sobre alguns ajustamentos nas instituições totais e em um desses faz 

referência a ser obrigado a viver num mundo que não se deseja ou se está disposto. Contudo, 

esses(as) adolescentes não são totalmente fragilizados, existe neles uma atividade individual 

do sujeito, um posicionamento sobre o mundo. Evidencia-se aqui um sujeito dando sentido à 

experiência vivida e à capacidade de dominar a sua própria vida, o sujeito da experiência que 

se constitui por meio das referências culturais, o sujeito que se constitui na e pela atividade 

sobre si mesmo (DUBET, 1994).  

Os relatos dos(as) educadores também fazem referência aos motivos que levaram os 

adolescentes ao abrigo, eles os descrevem de forma sucinta, mas demonstram sua percepção 

sobre as situações de abandono vividas pelos(as) adolescentes, como dito pela educadora 

Milena “eu acho que mexeu muito com eles” e pela educadora Jamile que diz “eles não 

tiveram escolha, né?”, “eles tão aqui desde novos, né, por... como é que explico, por 

negligência dos pais que acarretaram eles estarem aqui”. O educador Davi explica que 

precisou saber da história de vida dos adolescentes “pra ter propriedade desse trabalho”. 
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3.2.1.3 A vida diária na instituição e suas rotinas 

 

Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes os locais em que estão os serviços de acolhimento devem ter aspecto semelhante 

ao de uma residência, devem oferecer ambiente acolhedor e atendimento com padrões de 

dignidade e personalizado (BRASIL, 2009). 

Para entender a organização da vida diária nessa instituição, vamos a princípio entender 

a divisão das temporalidades do cotidiano desses(as) adolescentes, através dos relatos dos(as) 

educadores(as). A Jamile conta que “tem horário de ir pra escola, eles têm atividades no 

CRAS, no CREAS, a gente tem o dia né. Quando dá, quando funciona bem, que pode levar 

ne? uma praça, que pode levar pra soltar um papagaio, tem os cursos de informática”. Jamile 

explica que os(as) adolescentes têm compromissos com a escola, cursos e médicos, e que, 

embora os(as) educadores estimulem os(as) adolescentes a participarem de atividades 

esportivas, em grande parte das vezes, não há continuidade dessas atividades, pois segundo o 

seu relato, alguns adolescentes gostam de “coisas fáceis”. A educadora Milka também relata 

sobre as atividades diárias dos(as) adolescentes, mas acha que o espaço dentro da casa é 

restrito e insuficiente para eles(as), conta que cada adolescente tem uma rotina, explicando 

que uns estudam pela manhã, outros no turno vespertino e, assim sendo, as atividades 

extraescolares e de lazer são distribuídas de acordo com o horário e gosto de cada um, mas 

preservando a rotina e demandas da escola e dos cursos.  

De acordo com o educador Davi, além da frequência à escola, aos cursos, e consultas 

médicas, os(as) adolescentes fazem passeios, vão para festas de aniversário, vão para casa dos 

colegas, frequentam praças públicas, brincam de queimada, de dama, de “lutinha”. “A gente 

dá banho, escova dente, arruma quarto, bagunça quarto junto com eles e arruma de novo”, 

relatou o educador. Afirmou ainda que “eles têm famílias
4
 que recebem elas que são parceiras 

nossas, recebem nos fins de semana”. 

Vejamos um trecho da entrevista com a educadora Jamile sobre as atividades dos 

adolescentes:  

A escola ele tem que ir, aí igual o muay thai, eles entraram no muay thai, aí 

eu quero, eu quero, eu quero, hoje já não quer mais. Não é uma coisa que é 

obrigatório fazer, o futebol, a gente queria muito que eles continuassem no 

futebol, no handebol né? Mas é uma coisa que eles vão, ficam entediados, 

porque nada aqui é permanente pra eles... Eles vão certo tempo, depois ficam 

                                                           
4
 Família de Apadrinhamento: Um projeto do abrigo pesquisado que consiste, segundo informações 

documentais, em cadastrar famílias da sociedade civil a fim de apadrinhar os(as) acolhidos(as) com diversos 

objetivos, sendo doações de bens materiais até levá-los para atividades em espaços externos à instituição. 
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entediados com aquilo ali né? E é uma coisa que não é obrigatório, a gente 

não obriga isso a eles fazer, é bem aberto mesmo, se eles querem ir eles vão, 

agora outras coisas, acompanhamento com psicólogo, uns adoram ir, outros 

não, daí é uma coisa que a gente pega mais, força mais, pra poderem ir. 

(Educadora Jamile). 

Observem que a frequência à escola e aos cursos profissionalizantes, assim como as 

questões relacionadas à manutenção da saúde são atividades impostas aos(as) adolescentes, já 

o esporte e outras atividades de lazer são oferecidos a eles(as) como opções e com 

possibilidade de escolha. 

Sendo assim, podemos supor que a Unidade de referência através dos(as) 

educadores(as) cumpre com as funções básicas de atendimento a esses(as) adolescentes, uma 

vez que elas estão de acordo com as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes que apresenta as principais atividades que deverão ser desenvolvidas 

na instituição pelos(as) educadores, sendo estas: 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 
Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 
desenvolvimento de cada criança ou adolescente); 
Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, 
fortalecimento da autoestima e construção da identidade; 
Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento 
de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 
Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos 

no cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de 
nível superior deverá também participar deste acompanhamento; 
Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo 
para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior. 
(BRASIL, 2009, p. 71). 

No entanto, como nossa pesquisa discute as experiências sociais, se torna relevante 

apresentar uma interlocução das atividades diárias com vários fatores da vida desses(as) 

adolescentes. Em relação aos(as) adolescentes e esse espaço de acolhimento podemos 

perceber um sentimento ambíguo, pois, ao mesmo tempo que a instituição parece ser 

percebida por eles como um lugar bom, se apresenta de forma negativa.  

O adolescente Mairon é enfático ao dizer “porque num é lugar, num é lugar de ninguém 

ficar não”, segundo seus relatos, não vê nada de bom no abrigo e não acha que as pessoas de 

lá o ajudam. Sua irmã Lara também compartilha desse sentimento de desagrado e afirma não 

gostar de nada referente ao abrigo, mas lembra dos momentos de saída (os passeios, as saídas 

cotidianas) como agradáveis. Já o adolescente Almir afirma gostar do abrigo, o considera um 

lugar “legal”, mas muito agitado, porque, segundo ele, há muitos meninos bagunceiros e 

muita confusão, no entanto, faz referência ao negativo do abrigo, ter que tomar remédio e diz 
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que o faz porque é agitado.  Enfatiza o “comer, beber e dormir” e a época de natal que ganha 

“um monte de presentes e cesta de guloseimas” como algo bom do abrigo. A adolescente 

Maria também faz uma referência positiva.  

Gosto que aqui é um lugar “bão”, aqui é diferente da casa da gente, né? 
Porque a gente tá com umas pessoas que a gente não conhece direito... e a 
família a gente conhece a família né? Mas por outro lado, eu gosto daqui, 
porque eu não lembro quando eu morei com meus pais, então aqui é minha 
casa, eu gosto, eu não tenho vergonha não, eu gosto de falar que moro no 
abrigo [....] é um lugar que a gente não precisa fazer nada, tipo assim, se a 
gente tivesse na nossa casa, a gente ia arrumar casa, fazer comida, lavar 

nossa roupa. (Adolescente Maria). 

De acordo com Goffman (1974), podemos afirmar que nas instituições totais as 

comemorações tais como o Natal estão formatadas e controladas nos moldes da relação 

institucional, sendo assim, anualmente, decora-se o local, tem-se uma refeição especial, 

ganha-se presentes e há um aumento no tempo das visitas, assim como a possibilidade de 

algumas regalias. 

Nessa mesma direção, os(as) educadores(as) relataram que os(as) adolescentes 

apresentam um sentimento confuso acerca de estar no abrigo. Em um dos relatos disseram, 

“eles não aceita, eles não aceita o ambiente, não aceita, tanto que tá sempre querendo sair”, 

em outro, a educadora afirma que um dos adolescentes tinha “vergonha” de estar 

institucionalizado, e em outro, fez entender que a adolescente criava um mundo de fantasia, 

afirmando que essa imaginação parecia ser uma fuga da realidade para evitar o sofrimento. 

Em Goffman (1974), vimos o aparecimento do indivíduo que adquiriu uma baixa auto estima 

ao se tornar internado(a), passa a ter uma recepção fria no mundo, podemos mais uma vez 

trazer a mortificação do eu, a criação de tensão psicológica para o indivíduo e desilusões do 

mundo com sentimentos de culpa, com sentimentos de injustiça, amargura e alienação. Logo, 

em todos os casos, os(as) educadores mostram que os(as) adolescentes vivenciam um conflito 

interno, “muitas vezes eles precisam ter pertencimento desse espaço, mas muitas vezes eles se 

sentem como peças desencaixadas”. 

Através dessas exposições, retomamos Goffman (1974) que discute essa ambiguidade 

do encaixe/desencaixe nas instituições totais em que se cria e mantém uma tensão entre o 

mundo doméstico e o mundo institucional. Goffman mostra que o sujeito institucionalizado é 

assombrado pelo sentimento de ser abandonado pela sociedade e de quem perdeu as relações 

com quem estava mais próximo dele, e assim percebe estar desprovido de muitas de suas 

defesas e satisfações.  
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Segundo Goffman (1974), nas instituições totais, o sujeito desiste do esforço da 

ausência e começam a adequação social convencional ao local, também descreve sobre a 

adequação da vida em grupos que exige contato mútuo e exposição entre os internados.  

Percebemos também, através dos relatos e podemos afirmar mais uma vez, a desconstrução da 

premissa social de que a família cuida, uma vez que, como dito por Maria, ela nem lembra 

quando morou com os pais. Assim, a ausência da família (simbólica e/ou fisicamente) impele 

os(as) adolescentes a se adaptarem (mesmo pela negação e não sem resistência ou 

transgressão) ao universo social possível, o da instituição. A experiência social desses(as) 

adolescentes pode ser analisada a partir de, ao menos duas lógicas de ação: a da adaptação – 

integração (necessária à sobrevivência) e da resistência – subjetivação (“num é lugar de 

ninguém ficar não”). E é claro, que para “sobreviver”, os(as) adolescentes também elaboram 

estratégias, mais ou menos conscientes para burlar ou redimensionar a lógica da 

institucionalização total. Na perspectiva de Dubet (1994), o sujeito vai construindo os 

sentidos da experiência social mediante a incongruência das distintas lógicas de ação a que 

estão submetidos, esse embate produz o próprio sentido da experiência, ou seja, dá sentido às 

práticas sociais vivenciadas no processo de adaptação à nova realidade, a do acolhimento 

institucional.  

Ainda, referente à vida diária na instituição, no que se refere às atividades de lazer que 

fazem parte do cotidiano dos(as) acolhidos(as) no abrigo, percebemos nos relatos, uma 

diversidade de opções sendo que citaram, jogar vídeo game, “jogo de tiro escondido”, jogar 

queimada, conversar, “gosto de ficar com meu filho”, soltar papagaio, bater cartinha, TV, 

soltar pipa, brincar com os meninos e os funcionários da casa. Sobre as atividades exteriores 

ao abrigo e as atividades extraescolares, eles(as) também afirmaram participar de cursos de 

informática, handebol, encontro de crianças no Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS) “sair para casa dos outros”, ou seja, as saídas com as famílias de 

apadrinhamento. 

Contudo, existem aspectos na rotina do abrigo que são expostas e lembradas como algo 

negativo pelos(as) adolescentes. Maria relatou que não gosta “que fica mostrando meu quarto, 

fica falando quem eu sou, fica me apresentando as pessoas, é...”, e a adolescente Lara, relata 

que no abrigo não tem muita liberdade. 

Mediante as observações da adolescente Maria, essas visitas por pessoas estranhas aos 

adolescentes acontecem com intuito de angariar doações e como já descrito para cadastro de 

Famílias de Apadrinhamento. No entanto, os dados indicam que tais visitas não são 

negociadas com as crianças e adolescentes e eles não participam dos processos decisórios, o 
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que parece gerar um sentimento de invasão e cerceamento. Goffman (1974) descreve sobre as 

atividades advindas da equipe diretora e que tiram a liberdade dos sujeitos e os colocam a ter 

que viver com regulamentos e julgamentos.  

Ainda, de acordo com Goffman (1974), as instituições totais se apresentam como 

organizações racionais, logo a equipe dirigente quase sempre faz o local parecer um depósito 

de “internados”, contudo reforça que o objeto de trabalho nesse estabelecimento são as 

pessoas e uma das responsabilidades da instituição é a manutenção de que denominou 

“padrões humanitários”, com isso, a instituição precisa respeitar os direitos dos “internados 

enquanto pessoas” (GOFFMAN, 1974, p. 71). Também, precisam estar atentos para enfrentar 

fugas e movimentos que os(as) internados(as) fazem apenas para manter amor próprio e 

vencer o tédio, sendo essa uma razão pela qual a equipe dirigente às vezes esconde decisões a 

respeito do destino dos(as) mesmos(as), uma vez que, diante da verdade poderiam impedir a 

realização de seu destino. 

Vejamos os relatos dos(as) adolescentes, quando perguntados sobre as decisões 

institucionais à respeito deles(as), Almir relata que é a coordenadora quem decide “as coisas 

da vida” dele, mas que ele participa desse processo decisório, pois a profissional o chama e 

conversa com ele antes de tomar as decisões. Mairon compartilha da opinião de Almir, no 

entanto, o adolescente afirma que a coordenadora só lhe pergunta temas que não interessam e 

reclama que os assuntos que realmente são importantes para ele, tais como o desejo de usar 

brinco e fazer tatuagem, são ignorados. Já Maria descreve a relação com as decisões sobre sua 

vida, como algo muito difícil, afirmando que os profissionais da instituição não falavam 

claramente com ela sobre essas decisões: 

Porque às vezes eu... Como aqui tem gente que tem ouvido contra parede, aí 
eles ouvem a mulher conversando, aí vai lá e fala comigo, aí elas vão te 
chamar e fala outra conversa. (Adolescente Maria).  

Mais uma vez vemos a evidência de características das instituições totais presentes na 

instituição de acolhimento, que existe a perturbação da obrigação em ter que pedir permissão 

para atividades secundárias que a pessoa poderia executar sozinha no mundo externo, e ao 

invés de ser atendido, sofre consequências das suas  interrogações e, muitas vezes, são 

ignorados(as) (GOFFMAN, 1974). 

Contudo, na ótica dos(as) educadores(as), as decisões a respeito da vida desses(as) 

adolescentes são postas de forma diferente, uma vez que o trabalho requer a troca de 

educadores(as) e existe uma orientação para a tomada de decisões, para tanto eles participam 
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de reuniões com os pares, com a equipe técnica e a com a coordenação. Sendo assim, os(as) 

educadores afirmam que tentam atender às demandas dos(as) adolescentes, e indicam uma 

ambiguidade entre controle e afetividade: 

A gente tem a equipe técnica que joga limpo o tempo todo, está sempre, né? 
Assentando, conversando a situação de vida deles, se está para adoção, se 
não está, estão sempre ciente do que está acontecendo com a vida deles. 
(Educadora Jamile). 
 

Pode-se tudo, desde que a gente possa estar junto, acompanhando como um 
pai e uma mãe mesmo (Educador Davi). 

Mediante as exposições e as ambiguidades entre a garantia do direito e os processos de 

controle, retomamos as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes que deixam clara a necessidade de participação dos(as) adolescentes nas 

decisões a respeito da vida deles(as) (BRASIL, 2009). Vale destacar segundo Goffman (1974) 

que, embora o controle social atue em qualquer sociedade organizada, nas instituições totais 

tende-se a esquecer até que ponto pode se tornar minucioso e limitador.  

Contudo, ao perguntar os(as) educadores(as) sobre o cotidiano dos(as) adolescentes na 

instituição, observamos que, em alguns casos, eles os descrevem com comportamentos 

diferentes no interior e fora do abrigo. Segundo os(as) educadores(as), os(as) adolescentes, no 

interior do abrigo, mantêm comportamentos mais infantilizados e, que grande parte dos 

comportamentos observados como mais agressivos ou inadequados acontecem geralmente 

somente no interior da instituição e, não, fora dela, sendo que em outros espaços, eles se 

comportam mais passivamente. Eles apontam também que, nos casos em que esses 

comportamentos “inadequados” acontecem fora do abrigo, isso geralmente é na escola. 

A educadora Jamile expõe sobre a adolescente Maria que de acordo com seu relato, no 

abrigo queria dominar a casa, dominar os meninos, e as coisas tinham que ser do jeito dela. 

Enfatizaram também sobre o adolescente Almir que, segundo a educadora:  

O Almir num é fácil pra ninguém, quantas vezes a gente teve que subir em 
cima dele, segurar ele, conter ele né? Porque também se diz um não, ele quer 
quebrar tudo, que, que é ali que incomoda a gente né, porque assim... Ele 
pode falar que ele num quer, mas também não precisa quebrar, ele não 
precisa fica agressivo né? E ele fica agressivo, que é o que incomoda a 
gente. (Educadora Milena). 

Nessa exposição, trazemos os comportamentos “delinquentes” que se inscrevem na 

combinação de duas lógicas de ação, sendo a da exclusão e a da raiva. Essas duas juntas 
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geram um conformismo desviante pela própria frustração do desejo de participação.  Contudo 

o efeito da exclusão sobre a raiva gera o desejo de afirmar sua força e neutralizar a culpa. 

Ainda, a raiva e a desorganização social geram disposição para violência que incide sobre 

objetos e ou pessoas que desempenham papel de agentes provocadores (DUBET, 1994).   

Contudo, não podemos deixar de evidenciar que estamos falando de adolescentes e que 

a instituição assume a responsabilidade do cuidado e da educação, sendo necessário e, até 

mesmo, indispensável do ponto de vista legal, e também ético, que os(as) educadores(as) 

desempenhem o papel educativo na instituição, trabalho que exige um certo domínio e o 

exercício da autoridade. Para tanto, esse trabalho de educação, segundo Durkheim (2011), 

deve ser compreendido como um conjunto de ações exercidas das gerações adultas sobre as 

que ainda não alcançaram a maturidade para a vida social, ainda, a educação é um processo 

socializador em que os pais e educadores(as) ensinam as crianças e adolescentes baseados em 

um ideal compartilhado pela sociedade. 

 

3.2.1.4 Regras e controle na vida diária 

 

Importante destacarmos nessa seção, a força do regramento na institucionalização, pois 

segundo Goffman (1974), os(as) internados(as) em instituições totais passam a ser 

“enquadrados”, pois deverão ser conformados e reunidos como um objeto que pode ser 

colocado na instituição e assim habituar-se pelas operações de rotina. Logo, os(as) 

acolhidos(as) passam a ser obrigados(as) a desenvolverem uma rotina diária de vida que 

consideram estranha a eles(as), e deverão aceitar atribuições com as quais não se identificam, 

inclusive com elementos de postura, desde o uso de determinadas roupas, comportamentos, 

maneiras que deverão seguir, participação automática na sequência das funções até aos 

processos que a equipe dirigente emprega como o registro da história de vida, atribuição de 

números, tirar fotos, despir-se e instruções quanto as regras, tudo isso como esforço para 

controlar a vida diária. 

Os relatos dos(as) educadores(as) apontam vários elementos sobre o peso do regramento 

na organização do cotidiano dos(as) adolescentes. O educador Davi enfatiza que eles(as) são 

informados das regras na instituição e que “eles têm horário pra tudo”, descreve que na casa 

têm horário definido para dormir, para tomar banho, para tomar café, etc. A educadora Milena 

acrescenta nesse quesito, as dificuldades no cumprimento das regras em alguns dias, alegando 

ser mais corrido mediante ao número de crianças, o que impossibilita, muitas vezes, um 

controle intenso sobre os(as) adolescentes. Jamile aponta a necessidade de muito diálogo para 
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a administração das regras, uma vez que são muitas pessoas trabalhando no mesmo ambiente 

e destaca a expertise dos(as) adolescentes para burlar esse regramento: “sabem jogar muito 

bem né? Se não consegue com um, tenta com outro, se não acha com um, acha com o outro, aí 

a gente tenta sempre tá atento a isso aí, pra num poder sair daquilo que a gente ta querendo 

alcançar”.  

Sobre o entendimento das regras, a educadora Jamile reconhece a necessidade delas 

para a organização da instituição e as coloca como essenciais para o convívio, embora 

acredite ser algo “chato” para os(as) adolescentes quando existe um controle excessivo sobre 

toda a vida diária. De modo similar, Milena coloca as regras como necessárias para “existir o 

limite”. Já o educador Davi afirma entender a resistência dos(as) adolescentes às regras e 

normas institucionais porque ele também foi adolescente, mas se contradiz ao dizer “eu sou 

muito suspeito pra falar disso porque eu, eu sou o que pode tudo”, demonstrando ser um 

profissional mais aberto e flexível no tocante às regras e ao controle diário da vida dos(as) 

adolescentes. 

As regras também aparecem como algo derivado da hierarquia institucional, como se 

pode ver no relato da educadora Milena, que apresenta as regras como responsabilidade da 

coordenadora, no entanto descreve o serviço como flexível e diz “ela pergunta, ela questiona, 

aí no final a palavra dela, mas às vezes né, a gente é meio topetuda, bicuda, a gente pega e faz 

também”.  

Contudo, sobre a reação dos(as) adolescentes frente às regras, de um modo geral, os 

educadores(as) afirmaram que nem sempre eles aceitam ou acatam as regras. E, até mesmo, 

há uma forte resistência em alguns casos, como citado por Jamile, “tanto é que aí vem as 

consequências de chutar porta, de querer avançar, de julgar né, colocar nomes feios, porque 

eles não entendem que aquilo ali é uma regra, que tem que ser cumprido, né”?. Para tanto, 

Goffman (1974) expressa essa situação dos(as) acolhidos(as) com a equipe dirigente como 

uma forma deles(as) mostrarem ressentimento diante uma situação considerada injusta. 

Apresenta tais práticas como conveniências e outras nominações na qual implica ao 

acolhido(a) uma prova de que ainda é um indivíduo autônomo, com certo controle de seu 

ambiente, o autor chama isso de “ajustamento secundário” e afirma que “se torna quase uma 

forma de abrigo para o eu, uma churinga, em que a alma parece estar alojada” (GOFFMAN, 

1974, p. 54) 

As educadoras Milena e Milka atribuem uma forte resistência às regras e até mesmo a 

existência de uma transgressão às características próprias da adolescência e à condição de 

vulnerabilidade social em que vivem os(as) adolescentes. Milka relata que “eles não entendem 
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as regras”, e conta que “a maioria das vezes acham que estamos prejudicando eles”, e diz 

“que eles gostariam de ter uma vida normal como os adolescentes lá fora”, questionada pela 

pesquisadora sobre isso, respondeu: 

Não é normal... Num tem uma família! Em casa se... Aqui se por exemplo se 
eu autorizar uma criança sair é, é, e chegar meia noite, eu num posso né? Já 
vai contra as regras da casa e sendo filho da gente a gente pode autorizar uê! 
Aí a responsabilidade é da gente, não é de nós. Então, eu não posso deixar 
ele ir, então não é normal uai. [....] Eu assim, geralmente não falo de 
imediato né, e aí eles vão vendo, tipo assim né, aí, a quer sair a, a gente 
explica a vida aqui não é a mesma coisa, aqui tem regras, tem horário pra 

comer, hora pra, pra tudo, então assim, a vida que ocês levava lá fora, você 
num vai levar aqui dentro mais, claro que não vai né! (Educadora Milka). 

Podemos inferir a partir dos relatos dos(as) educadores(as) algumas discordâncias de 

opiniões e a forma de como conduzir o trabalho, o que pode dificultar o envolvimento de 

todos(as). No entanto, o discorrer da vida no abrigo, vai apresentando muita semelhança e 

aspectos negativos que são advindos de instituições totais assim como descritos por Goffman 

(1974) quando analisa e caracteriza estas usando os manicômios, as prisões e os conventos 

como por exemplo, a necessidade de um esforço persistente para não enfrentar problemas, a 

renúncia a certos níveis de sociabilidade com seus companheiros, e as ameaças sofridas. O 

autor em seu texto faz comparação a “um prisioneiro e a um mendigo”, a angústia de viver 

quanto à desobediência às regras e suas consequências e, muitas vezes, apresentar uma 

renúncia a sua vontade e de não ter liberdade para pequenos movimentos de ajustamentos. 

Na ótica dos quatro os(as) adolescentes, de acordo com os seus relatos, a coordenadora 

da instituição é quem faz e quem dita as regras, também citam outros agentes responsáveis, 

como por exemplo, as “tias” fazendo referência às colaboradoras que trabalham na instituição 

e à juíza. No entanto, são diversificadas as opiniões e as formas de oposição às regras 

existentes, enquanto Almir relata que acha as regras legais, mas que gosta de bagunça e nem 

sempre cumpre as regras, Lara, por sua vez, relata que concorda com algumas regras, mas não 

com outras e faz referência ao fato de não ter liberdade para sair quando quer, demonstrando 

uma aceitação ao controle das saídas, afirma: “é... porque eu ainda não tenho idade, como a 

coordenadora falou”. 

Diante disso, ressaltamos mais uma vez Goffman (1974) quando enfatiza o forte 

controle da vida diária nas instituições totais e a referência da necessidade de os sujeitos 

institucionalizados terem que pedir autorização para tudo, inclusive para realizar atividades 

pequenas ou corriqueiras. Percebemos também, nos relatos, a propriedade do discurso do 

outro entendido pelos(as) adolescentes como uma verdade (mesmo que não compreendida ou 
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acatada), sendo assim, podemos pensar a figura dos pais/mães que, normalmente, ensinam, 

educam e dizem o que pode e o que não se pode fazer, nesse caso, incorporada às 

pessoas/agentes sociais que cuidam, e que, principalmente, ditam as regras.  

O adolescente Mairon foi sarcástico na resposta denunciando o abrigo “ali não tem 

regras”, mas se contradiz quando reclamou que não pode fazer o que quer, contudo entende 

que um espaço como o abrigo deve sempre haver regras. Já a adolescente Maria parece 

demonstrar compreensão da necessidade de regras no cotidiano da instituição: “porque se a 

gente não obedecer a regra, o que a gente vai ser?”. Ela ainda relatou que houve um tempo no 

abrigo em que ela não queria obedecer, mas sabia que “estava errada”. 

Apesar de reconhecer os profissionais da casa como responsáveis pelo cuidado, 

percebemos uma dificuldade dos(as) adolescentes em aceitar um “estranho” como alguém que 

determine o que eles devem ou não fazer. No entanto, os relatos indicam, de modo geral, o 

reconhecimento tanto pelos(as) educadores(as) quanto pelos(as) adolescentes do regramento 

como algo importante na vida das pessoas em uma sociedade que exige normas o tempo todo.  

Diante da evidência de reações negativas dos(as) adolescentes às regras, achamos 

importante questionar o que acontece quando eles não obedecem aos regramentos. Os(as) 

educadores(as) disseram que os(as) adolescentes recebem castigos como: cortar os passeios, 

não deixam ir à praça, ou retiram algo que gostam muito. Segundo o educador Davi, esses 

castigos têm o objetivo de fazê-los “aprender a não descumprir as regras enfim, tem castigo e 

é normal e acho que toda casa tinha, eu tinha também, minha mãe me colocava de castigo 

toda hora (risos) e é isso mesmo”. No entanto, o educador disse que: 

É complicado, porque... Dentro da minha formação pessoal e profissional eu, 
eu contestava muito essa questão do castigo e aí... enfim né, e ai é muito 
grande porque eu não acredito que castigo educa, que castigo vá de certa 
forma ter algum tipo de efeito positivo né? Mas, eu trabalho numa equipe, 
num coletivo, aí eu acho que muito é diálogo, que muito é através da 
compreensão e do entendimento, ai eu ficava o tempo todo conversando e 
repetindo as mesmas coisas e muitas vezes as pessoas não tinham essa 

mesma é... Eu falo com as pessoas assim que a gente ta lidando com seres 
humanos né? Então, não tinha esse mesmo é... empenho de continuar a 
repetir a repetir e aí vinha os castigos. (Educador Davi). 

Percebemos como é difícil para os(as) educadores determinar o que realmente funciona 

na educação de adolescentes. O educador Davi entra em conflito na questão de dar castigo ou 

não, a mesma coisa acontece com a educadora Milena que faz confusão com os termos e se 

nega a dizer que há castigos na instituição, preferindo chamar de punição. Ela diz que 

primeiramente há uma conversa com os(as) adolescentes e que, como punição, ela tenta retirar 

alguma coisa que o(a) adolescente gosta, vejamos: 
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Sim né... Uma punição, não vamos dizer que é castigo, uma punição né? Oh 
você vai ficar sem sair, hoje você não vai soltar o papagaio. Aqui a gente 

tem as regras, mas igual eu disse, aqui é muito flexível né, hoje... Hoje às 
vezes também, o sujeito também num tava bem né? A gente tem que olhar 
por esse lado também né? As vezes ele viu a mãe, você num tá nem sabendo 
né? Ficou sabendo de alguma coisa na rua que mexeu com ele, então assim... 
A gente não pode só, eu acho né? Você não pode. Ah! Hoje ele não fez isso, 
ele tá assim, ele tá assado, vamos parar, vamos ver, o que, que aconteceu. 
(Educadora Milena). 

Contudo, o significado da palavra punição de acordo com o dicionário é: “castigo; 

recriminação feita a alguém: punição infantil”, agora o significado da palavra castigo é “pena, 

correção severa; punição”, o que nos faz entender que o evitamento do uso da palavra castigo 

pela educadora e a adoção da palavra punição pode-se constituir apenas como uma construção 

imaginária, como se “punição” fosse algo mais brando, no entanto, tem o mesmo significado e 

acredito que o mesmo sentido para os(as) adolescentes. 

A educadora Milka tem uma visão diferente sobre o assunto e afirma que “na maioria 

das vezes não acontece nada porque não tem o que tirar, então não tem como ficar punindo. 

Geralmente a gente assenta né? Conversa e explica pra que não aconteça mais, que não né, 

que não pode, e vão tocando o barco”. A educadora também disse que é contra o castigo, que 

acha que o(a) adolescente tem que aprender a lidar com o certo e com o errado e isso se faz, 

na perspectiva dela, com conversa e diálogo. 

Podemos analisar em Goffman (1974) sobre as instituições totais que apresentam os 

castigos e os privilégios como modos de organização. Exemplifica sistemas de privilégios 

baseados, por exemplo, na escolha de onde dormir e dos locais de trabalho, e para os castigos, 

terão a suspensão de todos os privilégios, maus tratos psicológicos, ameaças e outros. Esses 

níveis de privilégios e castigos são justificados pela cooperação e ou pela troca de obediência, 

logo, deverão se adaptar. Para essa adaptação o autor discute as táticas que cada um pode 

criar/aceitar diante as pressões, como forma de enfrentar a tensão entre o mundo original e o 

mundo institucional. 

Sendo assim, e entendendo fazer parte da vida diária desses(as) adolescentes, torna-se 

relevante pensar a sociabilidade com outros(as) adolescentes nesse caso. Para Dubet (1994) a 

sociabilidade vem como forma de proteger os(as) adolescentes contra uma exclusão. Explica 

que, se houver uma exclusão associada a uma fraca integração comunitária, o indivíduo terá 

uma consciência infeliz, e se verá como responsável por seus insucessos. Contudo, no abrigo 

investigado, as sociabilidades externas e a integração comunitária parecem ser construídas de 

modo frágil, sendo que a educadora Milena relata identificar poucos laços de amizades 
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dos(as) adolescentes e que eles(as) não têm, na perspectiva da educadora, nenhum amizade 

mais duradoura e que, ao contrário, se tratam geralmente de interações passageiras.  

A adolescente Maria conta que mediante o bom comportamento, ela pode receber os 

colegas no abrigo, como já o fez, mas que não tem o hábito de ir à casa de colegas. Ela afirma 

não gostar de fazer visitas aos colegas porque eles faziam questionamentos sobre os motivos 

de estar de abrigo, sobre a vida cotidiano neste local, e isso a desagradava. Como resposta aos 

questionamentos dos colegas, ela afirmava: “eu não sabia explicar, eu falava que é quando a 

mãe abandona, quando acontece alguma coisa com os familiares”. Já o adolescente Mairon 

trouxe o entendimento diferente, usando a referência de bom comportamento do colega para 

receber visitas, ele disse “se depender dos meus amigos, se vende droga num pode entrar”, e 

seguiu dizendo que existe um pré-julgamento dos colaboradores pela aparência dos colegas, 

contudo sobre suas saídas disse que “primeiro tem que saber da juíza, se a juíza deixar” e fez 

referência aos relatórios que são enviados ao judiciário dizendo “mas vocês têm o papel lá que 

tô lá”. 

A educadora Jamile confirma o que foi apresentado por Mairon, mas com sentido 

diferente, fazendo referência a conhecer a pessoa e esperar que ela não seja uma má influência 

para os(as) adolescentes, relata ainda: “não que os nossos sejam melhores, mas a gente tem de 

estar atento, se a gente vê que não é má influência a gente permite sim, ir a casa do colega, né, 

o colega entrar aqui uma hora ou outra, almoçar, bater um papo”. A educadora Milena 

também confirma essa permissão e apresenta um dado novo, sobre o ir e vir dos(as) 

adolescentes na instituição, a exigência de uma autorização dos responsáveis para os possíveis 

deslocamentos. 

Nota-se, portanto, a evidência de um isolamento social que potencializa a experiência de 

exclusão vivida por esses(as) adolescentes, isolamento que se torna predominante na cultura 

do internado(a), uma vez que se inicia um nível de preocupação consigo mesmo e se coloca 

em baixa posição quando compara a vida na instituição o àquilo que tinha no mundo externo, 

criando um meio de fracasso pessoal de lamentações e defesas (GOFFMAN, 1974). Assim, 

diante do isolamento social, “o mundo é uma selva onde a dominação não é imputada a 

qualquer grupo particular, a qualquer tipo de relações sociais; ela impõe-se aos indivíduos e, 

no entanto, não tem sentido” (DUBET, 1994, p. 196). 

Importante destacar também, o controle da vida dos(as) adolescentes por registros e o 

reconhecimento disso por eles(as), se em uma “família convencional” todas as informações 

são gravadas na mente do pai e da mãe, na instituição são escritas e informadas ao Estado 

para não se perderem, o que marca formalmente e oficialmente a experiência da exclusão 
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social. No entanto, percebemos que existe uma relativa, embora controlada, liberdade de ir e 

vir a, o que pode ser, em certa medida, comparado à vida familiar, em que os adultos também 

controlam as saídas dos filhos. 

Na sequência, continuamos a apresentação dos dados e mediante as exposições até o 

momento, torna-se importante, para compreender as posturas e atitudes dos(as) 

educadores(as) dessa instituição de acolhimento, assim como os modos como as relações 

educativas e de cuidado que acontecem no interior da instituição, aprofundar o conhecimento 

sobre esses(as) profissionais e o modo como se relacionam com os(as) adolescentes.  

 

3.2.1.5 Os(as) educadores(as) e as relações de cuidado no abrigo 

 

Quadro 3: Dados gerais dos(as) educadores(as) da pesquisa 

Educador 

(a) 
Sexo Idade 

Tempo 

na 

Função 

Vínculo Formação 

Formação 

específica 

para 

Educador(a)? 

Capacitação 

Permanente? 

Davi M 32 

01 ano e 

10 

meses 

Contratado Ensino superior Não Sim 

Milena F 31 08 anos Contratado 
Ensino superior 

incompleto 
Não Não 

Milka F 40 05 anos Contratado 
Ensino médio 

/Curso Técnico 
Não Não 

Jamile F 28 02 anos Contratado Ensino Médio  Não Sim 

Fonte: Quadro organizado pela autora, com dados obtidos nas entrevistas. 

 

Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes, a quantidade de educadores(as) necessária para atendimento de um abrigo 

institucional com capacidade para 20 crianças e adolescentes, é de um profissional para até 10 

usuários por turno, havendo uma especificação de usuários que demandem atenção específica
5
 

(BRASIL, 2009), sendo assim percebemos que no período do dia a instituição cumpre as  

orientações, no entanto, como observado na Unidade, o turno noturno dispõe apenas de 

auxiliar de educadora.  

No que se refere ao vínculo trabalhista dos(as) educadores(as), todos(as) são contratados 

temporários, sem um vínculo permanente, o que pode gerar fragilidade, uma vez que pode 

haver turnover e assim dificultar a organização e sequência do trabalho, e até mesmo a quebra 

                                                           
5
 Atenção específica: (com deficiência, com necessidades específicas de saúde ou idade inferior a um ano. Para 

tanto, deverá ser adotada a seguinte relação: a) 1 cuidador para cada 8 usuários, quando houver 1 usuário com 

demandas específicas. b) 1 cuidador para cada 6 usuários, quando houver 2 ou mais usuários com demandas 

específicas. 
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de vínculos aos adolescentes que permanecem mais tempo no abrigo. Outra questão refere-se 

à falta de formação específica para o(a) educador(a) atuar na função. Em seus relatos, eles(as) 

foram unânimes ao dizer que não existe essa formação, contudo devemos destacar a 

importância de uma formação que capacite os(as) educadores(as) a atuar em abrigos, pois 

trata-se de um espaço extremamente complexo e que exige muito do profissional. Segundo os 

relatos, sem essa formação específica, os(as) educadores(as) vão conduzindo o trabalho de 

acordo com as experiências vividas cotidianamente. Dubet (1994) apresenta a experiência 

como um fenômeno socialmente construído, com elementos individuais e coletivos e que o 

indivíduo organiza o trabalho da sua experiência, muitas vezes, a partir de formas definidas na 

história de vida, nos processos de socialização. Assim, sem uma formação específica para a 

atuação nos abrigos, os profissionais desenvolvem o seu trabalho, fundados nas experiências 

sociais nas quais foram socializados, como podemos ver no relato da educadora Jamile: 

Porque eu trabalho da forma como eu aprendi, da forma como eu fui. Fui 
ensinada, porque eu vejo assim... Se comigo deu certo, quer dizer, eu vou 
fazer aquilo ali, porque vai dar certo com o sujeito também, porque eu desejo 
o melhor pra eles, entendeu? Então eu tento fazer da mesma forma. 

(Educadora Jamile).  

Os(as) educadores(as) foram também perguntados sobre a existência de uma formação 

continuada, ou seja, se há por parte da instituição, iniciativas e ações de capacitação 

profissional. Destaca-se que os resultados indicam existe uma divergência (duas respostas 

negativas e duas positivas), e talvez a discrepância possa ser explicada pela polissemia da 

palavra “capacitação”. Parece que para alguns(as) educadores(as), a existência de um trabalho 

interativo da equipe profissional configura-se como capacitação e, para outros(as), a 

capacitação refere-se à frequência a cursos específicos. As Orientações Técnicas do Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes orientam como importante a capacitação e 

formação continuada aos profissionais, em especial aos que mantêm contato direto com as 

crianças e adolescentes e suas famílias. Contudo, essa mesma orientação prevê que a 

capacitação pode ser realizada pelos profissionais dos serviços de acolhimento além de ser 

uma das principais atividades desenvolvidas pela equipe técnica (BRASIL, 2009).  

O trabalho aqui é muito conflituoso, mas a gente tem muita parceria com a 

coordenação e a psicóloga, onde qualquer dúvida a gente está sempre 
assentando, sempre conversando, né! A gente sentava toda semana como 
formação, pra discutir casos, tirar dúvidas. (Educadora Jamile). 
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Quanto ao sexo dos(as) educadores(as), o quadro mostra que são 3 mulheres e um 

homem, o que coincide com um discurso social presente ainda em nossa sociedade, que 

associa o trabalho educativo às características femininas (cuidado, afeto etc.). Guedes e Daros 

(2009) afirmam que escolhas e valores cotidianos são carregados de sociabilidade sendo 

assim cabe a todos os sujeitos sociais e não só as mulheres questionar esses valores e construir 

novas possibilidades, afirma que o cuidado deve ser escolha de todos os indivíduos sociais e 

livres. 

 

3.2.1.6 Educadores(as) e adolescentes: experiências e laços 

 

As Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

indicam que os(as) educadores(as) tenham postura acolhedora com os(as) acolhidos(as), que 

tenham clareza quanto a função de vincular-se afetivamente e de contribuir para a construção 

de um ambiente familiar sem se apossar, sem disputar e ou desvalorizar a família de origem 

(BRASIL, 2009). 

É perceptível nas entrevistas que os(as) adolescentes conhecem a responsabilidade 

dos(as) colaboradores(as) da instituição na tarefa de cuidar deles(as), e fazem referência a 

esse cuidado, citando situações em que os(as) profissionais os levam ao médico, dentista ou à 

escola. De acordo com os relatos, as atividades de cuidado e proteção possibilitam aos 

adolescentes desenvolver uma relação de proximidade com os(as) profissionais. A 

adolescente Maria enfatiza essa proximidade e o cuidado dizendo: “de vez em quando a gente 

consegue o que a gente quer, as vezes não, né”. No entanto, observou-se que nem sempre isso 

se dava de forma tranquila ou sem resistência, como por exemplo, no caso do adolescente 

Mairon que tinha uma maior resistência aos cuidados, conforme relatado por uma educadora. 

Porque alguns, tem até entendimento de ver que... Que estão melhor aqui do 
que com a mãe, tanto é que, chega a falar né! Que a minha mãe não fazia 
isso, mãe é quem cria. O Mairon mesmo, tem um discurso muito disso, que 
eu não tenho mãe, porque mãe é quem cria, você é minha mãe tia né? Falo 
pra ele: não! Posso ser sua mãe de coração, mas você tem mãe, sua mãe 

biológica, então tem essa... Essa visão que aqui ele tá bem cuidado, que aqui 
ele tem oportunidade que em casa ele não teria. (Educadora Jamile). 

Contudo, o lugar simbólico da família na vida dos(as) adolescentes era bem presente, e 

de acordo com os relatos, nenhum deles desejava permanecer no abrigo e quando 

perguntávamos sobre com quem eles gostariam de morar, as escolhas eram sempre os 

parentes da família de origem ou da família extensiva, como por exemplo, uma avó, uma tia, 
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padrinho ou irmão. Logo, é possível afirmar a importância da família (e o peso da sua 

ausência) na vida desses(as) adolescentes e evidenciar que, mesmo distantes, mesmo tendo 

sofrido algum tipo de violência e ou alguma negligência por parte da família, é com ela que 

desejam estar. Talvez essa dinâmica possa ser explicada por Dubet (1994), quando afirma que 

o indivíduo possui uma identidade que é vivida como uma história, e que não escapa a 

identificação mediante uma filiação, ao fantasma de uma tradição familiar que permanece na 

consciência. Parece então que os laços de origem, mesmo tênues, contraditórios e 

conflituosos, constituem assim, parte da experiência social possível para os(as) adolescentes 

pesquisados(as).  

Assim sendo os(as) educadores(as) acreditam que as famílias dos(as) adolescentes 

fazem falta, consideram a família como “tudo”, como local de apoio, como aconchego. A 

educadora Milena exemplifica com o sentimento da adolescente Maria, segundo ela: “ ficou 

esse tempo todo aqui, quantas vezes ela sabia que a mãe dela não ia vir aqui né, que a mãe 

dela não queria vir aqui, e ainda sim ficava aguardando, esperando né! Quer, todo mundo quer 

ter mãe, todo mundo quer”. Essa percepção de um peso da ausência ou da fragilidade dos 

vínculos familiares na vida dos(as) adolescentes também aparece nos relatos dos(as) demais 

educadores(as). Milka relata que: “não importa o que a mãe faça, é minha mãe uê, que às 

vezes faz tudo isso, mas ela também tem um momento de carinho entendeu? Tem aquele 

momento de fazer aquela comidinha, não importa que seja simples, tudo isso preenche a 

vida”.  

No entanto, a educadora Jamile apresenta uma opinião diferente, pois quando 

perguntada sobre o tema, depois de ficar um tempo pensativa, relata a complexidade da 

questão:  

Muito complicado porque assim... No caso do Almir, a gente num tem nem, 
nem... Como que eu falo? Nem informação sobre a família dele, a gente 
sabe, que eu sei por boca dele e por boca de outras pessoas que ele foi uma 
criança que de pequeno viveu acorrentado. A mãe acorrentava porque ele 
chorava né, não cuidava, então acho que o que ele tem, somos nós. No caso 
se a família fosse uma base melhor na vida dele, de pessoas melhores, aí sim 
eu poderia te falar que faz falta. Mas eu não vejo hoje como se essa família 

faz falta na vida dele. (Educadora Jamile). 

Mediante as descrições parece evidente o peso da família nas percepções dos sujeitos 

entrevistados, mas devemos evidenciar mais uma vez o mito de que toda família cuida, assim 

como enfatizar a não existência de um ideal de família, tanto que é que existem dúvidas 

quanto à falta da família, quando essa não corresponde a assumir suas funções e 

responsabilidades mediante a prole. 
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Além dos(as) educadores(as), os(as) quatro professores(as) entrevistados(as) (Marlene, 

Daniela, Eduardo e Tamiris) também relataram acreditar que a família faz muita falta e que 

essa ausência tem um forte peso no desenvolvimento pessoal e social dos(as) adolescentes.  

Quando eu falo família, não precisa necessariamente ser um pai, uma mãe, 
pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser uma pessoa aqui da casa lar, eu 
acho que assim... Tem que ter uma pessoa que seja responsável por essa 
criança ne, e que dê um segmento, tipo assim, uma orientação, orientação 
sim convincente claro, que nem sempre dá certo, que a gente vê que nem 
sempre dá certo mas eu acho que o menino tem que ter uma referência seja 
de qual lado vir, entendeu? (Professora Marlene). 

Ai... eu não sei, não sei o que, que passa naquela cabeça dele não, talvez sim, 

talvez não né, talvez a família, se tivesse uma avó, sei lá mesmo a mãe 
poderia ter um comportamento diferente ou as vezes não é..., é difícil falar 
essas coisas, a gente num sabe o que, que passa ali né, eu num sei o que, que 
ele tem, pensa da mãe, da família dele. (Professora Daniela). 

Contudo, consideramos necessário, entender a visão dos(as) professores(as) sobre o 

abrigo como um lugar de moradia, de cuidado para esses(as) adolescentes. A professora 

Tamiris acredita que precisam ser protegidos(as) dos desconfortos que venham intervir no 

desenvolvimento integral dos(as) adolescentes e assim, vê o abrigo como um lugar de 

proteção e de outra família além de estarem ali legalmente e terem a oportunidade de adoção. 

O professor Eduardo não entrou no mérito das relações e se manteve falando do espaço físico, 

entendendo não ser um bom lugar. A professora Daniela relatou ser bem complicado tanto 

para os(as) acolhidos(as) como para as pessoas que trabalham na instituição, exemplificou sua 

fala lembrando de realidades que vê na televisão, de questões de faixas etárias e sexo 

diferentes e a sexualidade aflorada na idade adolescente. A professora Marlene relatou: 

Olha! Claro que o melhor lugar para a acriança é do lado da família, mas em 
decorrência dessas famílias que eles, que eles tiveram né, acho que é o 
melhor lugar entendeu? Eu acho que é o melhor lugar, porque aqui eles estão 
protegidos né, eles têm o mínimo de orientação num sentido de é... Aqui 
vocês trabalham também essas questões morais, os valores né? Eles têm 

alimentação, eles têm uma cama, eles têm um mínimo. Porque aqui é um 
lugar, tipo assim, que todo mundo daria conta de viver aqui, o que, tipo 
assim, vocês oferecem o que eles precisam na verdade, assim uma...., uma 
alimentação, um horário, regras, normas, um mínimo que uma criança 
precisa de ter e muitos na presença do pai, dos pais, na companhia dos pais 
eles, os pais, não conseguem oferecer o que vocês né, no caso o trabalho de 
vocês. Eu penso dessa forma, não sei se é o jeito de pensar, mas agora você 

falar, qual que é o melhor lugar pra criança? É claro que é do lado do pai, 
porque você percebe que eles sentem falta, entendeu? Por pior que os pais 
sejam, eles, foi que dia que foi... Que falou da mãe da, da, que brigou com 
um professor, um dos primeiros pitis dessa, da irmã de Maria, foi uma briga 
horrorosa, que falou assim com ela, num sei o que você fala com sua mãe 
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desse jeito, nossa aqui... Foi minha filha, vai praquele lugar, sua feiosa, sua 
bruxa, num sei o que, se não me enche o saco não, foi assim ela saiu gritando 

pelo corredor. (Professora Marlene).  

Contudo, o relato da professora indica que nem sempre os(as) professores(as) da escola 

conhecem a realidade social dos(as) adolescentes (alunos), e que alguns deles(as) 

desconhecem as informações sobre a situação de acolhimento institucional. Na perspectiva da 

professora, o acesso às informações sobre os estudantes é imprescindível para que o professor 

possa conhecê-los e desenvolver um bom trabalho. Assim, podemos indagar: que a escola e os 

professores fazem com essas informações? Como se articulam as experiências de 

escolarização ao conjunto das experiencias vivenciadas no abrigo pelos adolescentes? 

 

3.2.2 As experiências de escolarização  

 

Na perspectiva de Dubet (1994), para analisar a experiência social precisamos olhar as 

“condições mais banais numa sociedade” e a exemplo disso temos o mundo escolar que não 

se reduz a um serviço, um mercado e se apresenta como um conjunto estratificado em que 

devem ser considerados os processos de distribuição social e cultural. O autor ainda descreve 

sobre a autonomia crescente das variadas funções que a escola exerce, desde funções de 

distribuição, as educativas e de socialização e para todas se constitui um modo particular de 

experiência. Sendo assim, as vivências escolares dos(as) adolescentes na escola e fora dela 

estão entranhadas na sua experiência social mais ampla e se articulam às demais vivências no 

abrigo e em outros espaços sociais. 

 

3.2.2.1 A ausência do antes 

 

Segundo Dubet (1994), a atividade do sujeito para conduzir a própria vida implica os 

valores e a definição dos obstáculos à sua realização, assim a representação do sujeito, da 

alma, da razão, da individualidade e dos direitos naturais, resulta de uma atividade social e 

não são dados a priori. Nesta perspectiva, o modo como os(as) adolescentes produzem e 

reproduzem suas experiências sociais no contexto do acolhimento é mediado pelas condições 

sociais e subjetivas em que essas experiências foram elaboradas também antes de sua inserção 

neste contexto. 

Sendo assim, em conversa com os(as) adolescentes sobre suas experiências escolares 

anteriores ao período do acolhimento, dois deles afirmaram não se lembrar de muitos 

elementos, inclusive não se recordaram da idade em que ingressaram no mundo escolar. Em 
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seus relatos, em dois casos, os(as) adolescentes gostaram de entrar na escola, em um caso não 

gostou de entrar na escola e o outro não se lembrava. Quando perguntados sobre alguma outra 

lembrança do início da vida escolar, sobre a entrada na escola, seus primeiros anos de 

escolaridade, os(as) adolescentes novamente não apresentaram muitas lembranças. Um deles 

lembrou o nome de uma professora que havia lhe presenteado com uma mochila de carrinho, 

um outro, apesar de não se lembrar do nome da professora, tinha boas recordações pois ela o 

ajudava em muitas situações. Aos outros(as) não se referiram a nenhuma lembrança da vida 

escolar anterior.  

No entanto, devemos destacar a importância da educação básica no desenvolvimento e a 

sequência dos estudos. Segundo Brasil (2016), a primeira infância é uma etapa fundamental 

no desenvolvimento cognitivo, socioemocional e físico, aponta os avanços da neurociência 

em relação aos primeiros anos de vida em que o cérebro se desenvolve rápido, além da 

sensibilidade aos cuidados e estímulos.  

Contudo, a lembrança ou a sua ausência, não significa que a experiência escolar não 

existiu. A posição do sujeito continua sendo uma atividade social pela tensão entre a cultura e 

as relações sociais, entre a comunidade e o mercado, faz parte do sistema (DUBET, 1994).  

Para tanto, temos que pensar a relação com a família nessa distância, pois os(as) 

adolescentes por meio de seus relatos indicam uma ausência desta no acompanhamento 

escolar. “A tomada de distância crítica implica uma adesão prévia, a inversão dos valores 

proclamados contra a ordem das coisas” (DUBET, 1994, p.153). 

Observou-se, de acordo com os relatos dos(as) adolescentes e dos(as) educadores(as), 

que, na maioria dos casos, a família de origem com quem os(as) adolescentes permanecia 

antes de morar no abrigo, não oferecia nenhum tipo de apoio escolar ou os ajudava nas 

tarefas, os relatos também indicam que  não havia uma cobrança efetiva dos familiares para 

que eles se mantivessem estudando, o que fica evidente nos excertos a seguir: e “meu irmão 

nunca estudou quando morava com nossa mãe” (Lara), “ eu nem ia pra escola, matava mais 

aula do que tudo (Mairon)”, “a única idade que eu fui pra escola, foi quando vim morar aqui  

(Maria)”. Estes(as) adolescentes não vivenciaram uma falta porque assim o desejaram, e sim 

por uma “ordem das coisas”, uma lógica de socialização fortemente impactada pelas 

condições sociais e simbólicas da vida, e uma tal ordem implicada a eles(as) 

incondicionalmente.  

Não podemos deixar de evidenciar a família como responsável pela educação dos filhos, 

como importante no desenvolvimento e acompanhamento do indivíduo e como base no 

processo de socialização, contudo, quando a família se apresenta ausente ou com vínculos 
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negativos, esta relação pode ser prejudicial à criança e ou adolescente (SANTANA e 

GUILHERME, 2012). No entanto, não podemos deixar de refletir sobre as famílias em 

situação de alta vulnerabilidade que não têm condições materiais e simbólicas de 

representação impostas por valores divulgados pela sociedade. Dubet (1994) descreve que 

quanto menos os atores dispõem de recursos e de capitais escolares, mais dominados são. É 

por essa razão que os indivíduos mais orientados para as atividades, e expostos a processos 

socializadores complexos, diversos e, muitas vezes, ambíguos, não estão propensos a 

construir uma unidade de socialização, pois se acham em posições de adesão e de distância 

confundidas. Assim, como aderir ao papel parental ou filial “esperado” e idealizado pela 

sociedade e, ao mesmo tempo, vivenciar condições fortemente vulneráveis e de extremo risco 

social? Nessa questão, podemos dizer que a escola tem o mesmo significado para todas as 

famílias?  

O problema posto ao indivíduo não é, na sua “natureza”, diferente daquele 
que se põe a uma formação social que já não é uma sociedade no sentido 
clássico do termo: como construir um princípio de unidade a partir do 

momento em que este já não é dado pelo carácter “natural” da sociedade? 
(DUBET, 1994, p. 266). 

De acordo com Dubet (1994), a experiência social é dos atores, das representações, das 

emoções, das posturas e da maneira como as entendem e as explicam. Vejamos que o início 

da experiência escolar desses(as) adolescentes, é permeada por negação e “falta de sentido” à 

eles(as) e à família. Maria relatou que “porque quando eu moro, quando a gente mora com a 

família não tem que estudar não”, mas questionada sobre o porquê dessa falta de obrigação do 

estudo, não explicou os motivos ou ampliou a discussão. Mais uma vez, pode-se destacar o 

discurso sobre o direito à educação e sobre a responsabilidade e compromisso da família com 

a educação escolar, expressa nos documentos oficiais (Constituição de 1988, LDB de 1996) 

em contraste com a realidade social em que vivem muitas famílias, que se ausentam e 

negligenciam este papel social frente aos direitos de seus/suas filhos(as). Contudo, Dubet 

(1994) nos afirma que a hierarquia social não é apenas dos recursos e das culturas, mas 

também das experiências, e a situação de extrema vulnerabilidade social que posiciona, quase 

sempre indubitavelmente, os indivíduos nos mais baixos estratos da hierarquia social, 

condiciona, ao menos em parte, as experiências desses adolescentes e de suas famílias. 
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3.2.2.2 A relação dos(as) adolescentes com a escola e os(as) professores(as) 
 

Devemos considerar nesse eixo, a relação dos indivíduos na sociedade que não é apenas 

“una”, que não é um sistema organizado em torno de um centro e sim, obrigados a gerir várias 

lógicas de ação, essas diversas lógicas de ação variam de modo muito sensível ao longo de 

toda a hierarquia social (DUBET, 1994). Assim, as experiências sociais e escolares dos(as) 

adolescentes não são influenciadas apenas pelas suas vivências nas famílias e na instituição de 

acolhimento, mas são também atravessadas e mediadas pela relação com a escola e com os 

professores(as).  

Para tratar das experiências de escolarização dos(as) adolescentes investigados(as), 

os(as) professores(as) que lidam diariamente com eles(as) na escola também foram 

entrevistados(as) e seus relatos serão colocados em articulação com os dos(as) adolescentes e 

também dos(as) educadores(as) da instituição de acolhimento. A intenção e buscar entender as 

configurações sociais nas quais a experiência de escolarização é elaborada pelos(as) 

adolescentes.  

 

3.2.2.3 Quem são os(as) professores(as) entrevistados(as)? 

 

Quadro 4: Dados gerais dos(as) professores(as) da pesquisa 

Referente 
ao 

Adolescente  

Etapa de 
ensino 

frequentada 

Professor(a) 
Tempo 

de 

Docência 

Situação 
Vínculo 

Formação 
Carga 

Horária 

Semanal 

Lara 5º ano Tamires 40 anos 

Efetiva no 

Município; 

Aposentada 
pelo Estado 

Pedagogia e Pós- 

Graduada em 
Psicopedagogia 

24 

Mairon 8º ano Eduardo 21 anos Efetivo 

Ciências 

Biológicas; 

Matemática 
44 

Maria 7º ano Marlene 20 anos Efetiva   

Pedagogia; Letras; 

Mestrado em 

Educação 
36 

Almir 6º ano Daniela 24 anos 
Efetiva e tem 

um Contrato 

Letras; Pós em 

Supervisão 
40 

Fonte: Quadro organizado pela autora, com dados obtidos por meio das entrevistas.   

 

Em observação ao quadro 4, vemos que todos os(as) professores(as) têm formação em 

nível superior e os que não tem especialização tem mais de uma graduação. Relevante pensar 

a situação de todos(as) que são efetivos em ao menos um cargo e ainda considerar o tempo de 
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docência de todos(as) professores(as) que estão acima de 20 anos, ou seja, são professores(as)  

que têm estabilidade profissional e são bastante experientes. A experiência social desses(as) 

professores(as), segundo Dubet (1994) flutua entre duas lógicas de ação específicas, pois se 

de um lado eles falam como membros de uma organização que fixa atividades, relações com 

os outros, modos de argumentação e legitimação social e cultural, por outro, falam em termos 

de  profissão, que é vivida como uma experiência mais íntima e que, muitas vezes, se frustram 

quando os alunos não correspondem as expectativas. 

Contudo, essa experiência social também é forjada pelas/nas condições de trabalho em 

que atuam os(as) professores(as). No que se refere ao tempo semanal de trabalho, percebemos 

uma extensa carga horária, exceto em um caso, em que a professora trabalha 24 horas 

semanais, e talvez se justifique pelo fato de ser aposentada. A profissão do(a) professor(a) e as 

suas funções vivenciam um debate social interno a respeito das finalidades da escola, das 

normas da justiça como uma atividade pouca rotineira (complexidade, improviso, incertezas) 

assim, quando aos professores(as) geram um mal-estar e falta de reconhecimento, podem 

viver uma experiência gratificante ou penosa (DUBET, 1994). 

Nas entrevistas, os(as) professores(as) foram perguntados sobre o conhecimento que 

tinham sobre os(as) adolescentes e sua situação de acolhimento institucional. Em todos os 

casos, o primeiro contato dos(as) professores(as) com os(as) adolescentes se deu a partir de 

sua entrada na escola.  Eles relataram também conhecer os motivos do acolhimento e alguns 

aspectos dessa situação social apenas por meio dos relatos dos(as) próprios(as) adolescentes. 

Contudo, não conhecem a instituição e o trabalho que é realizado na mesma. 

 

3.2.2.4 Ir para a escola... 

 

As informações obtidas por médio do questionário respondido pela psicóloga do abrigo, 

vimos que os(as) adolescentes estudavam em escolas públicas no município, Lara, Mairon e 

Almir estão matriculados na rede municipal e Maria na rede estadual. Segundo as Orientações 

Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes quando houver o 

acolhimento de crianças e ou adolescentes na instituição deve-se priorizar a escola de origem, 

para assim manter os vínculos na comunidade e afins (BRASIL, 2009). 

Os(as) adolescentes acolhidos(as) iam para escola acompanhados dos(as) 

colaboradores(as) da instituição e do motorista. A educadora Milka informou que nas escolas 

que os(as) adolescentes acolhidos(as) estudavam, a maioria dos(as) alunos(as) iam para a 

escola sozinhos(as) e a pé, e que, em poucos casos, alguns pais levavam os filhos de moto, e, 
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geralmente, nesses casos isso se dava porque o início das aulas coincidia com o horário de 

trabalho deles. No entanto, segundo a educadora, as crianças e adolescentes do abrigo eram 

sempre transportados para a escola no carro da instituição, sendo que a única adolescente que 

se deslocava sozinha e a pé para a escola era Maria. Quando perguntamos à Maria por que ela 

preferia ir desacompanhada para a escola, ela respondeu: “porque eu já sei me virar na rua”.  

Sobre essa possível autonomia da adolescente Maria, a educadora Jamile relata que, aos 

poucos, os(as) profissionais do abrigo tentavam construir a autonomia dos(as) adolescentes 

para resolverem as coisas e saírem sozinhos(as) pelas ruas. E afirma ainda que os(as) 

profissionais acompanhavam esse processo, ligando para os locais para certificar que os(as) 

adolescentes estavam seguros e agindo de forma “correta”. Assim, segundo a educadora, nos 

casos em que os(as) adolescentes começava a mentir e se desviar o caminho, os(as) 

profissionais passavam a acompanhá-lo(a). Os(as) educadores(as) explicam também que 

fazem as atividades e levam os(as) adolescentes para a escola a pé quando a distância é curta, 

e de ônibus ou de carro quando a escola está mais distante do abrigo. A educadora destaca 

também que o carro utilizado tinha a logomarca da assistência social, e que os(as) 

adolescentes detestavam isso, que ficavam constrangidos(as), pois todos saberiam que moram 

no abrigo, e que, em um caso específico, a adolescente tinha tanta vergonha que não aceitava 

andar no carro.  

Almir apesar de relatar um sentimento de tranquilidade em relação ao fato de ir para a 

escola no carro da instituição, apontava um certo constrangimento ao afirmar que os(as) 

colegas “vê e mexe”, chamando-o de “ô casa lar
6
”. Ele ainda afirma que reagia a esses 

insultos e retrucava dizendo: “sou casa lar com muito orgulho”. A educadora Jamile também 

relata essa situação quando os(as) colegas da escola observavam os(as) adolescentes chegando 

de carro à escola: 

Tem muita zuação, lá vem... Está na casa lar! Tannanan, tannanan, muita é... 
Zueira mesmo, só que, igual os nossos que estão há mais tempo com a gente, 
hoje leva até na esportiva: Ah! Eu venho de carro, você vem a pé, né? Já 

levam até na esportiva, os que estão chegando que ficam meio chateados, a 
gente explica né, mas aí...(Educadora Jamile). 

Os(as) educadores(as) relataram que mediante aos xingamentos de colegas, os(as) 

adolescentes reagiam com palavras de calão, e que mesmo que se as agressões se 

constituíssem como cotidianas, elas não estavam “naturalizadas” para os(as) adolescentes, que 

                                                           
6
 Casa Lar – Antigamente o serviço de acolhimento no município era de Casa Lar, no entanto, passou por uma 

reorganização do serviço e agora pertence à modalidade de Abrigo Institucional, tem outro nome de 

identificação, mas é conhecido popularmente como “casa lar”.  
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se sentiam extremamente desconfortáveis e constrangidos com a situação e com o estigma por 

ela gerado. 

Eu vejo assim... No meu ponto de vista, que Mairon, ele num... Meio que 
tem uma vergonha de ser institucionalizado né? E... Almir... Eu acho que, ele 

teve vergonha, mais isso passou e ele usou né, essa forma dele, esse jeito 
dele de ser, pra mascarar isso, daí porque realmente, você chegar na escola: 
Ah! Vem o menino da casa lar, tudo da casa lar, olha né! É constrangedor! 
Você já é taxado né, já te, já te marcou, você é da casa lar. Maria, pelo 
tempo que ela teve aqui dentro, eu não observei nada que ela não gostasse... 
O Almir e Mairon ainda brincam e falam assim: Eu vou de carro, cês vão a 
pé, ooo a pé!  Assim... Leva na esportiva, mas de qualquer forma né, aquilo 
ali fica remoendo por dentro, né? Oooo casa lar! Ooo casa lar! Quer dizer né: 

Eu tenho mãe, eu tenho família e você é da casa lar. (Educadora Jamile). 

Em relação aos professores(as) entrevistados(as) apenas dois mencionaram sobre essa 

questão. O professor Eduardo relatou que questionou a direção da escola sobre o porquê de o 

aluno Mairon chegar à escola no carro da assistência social, mas que nunca vivenciou nenhum 

preconceito e enfatizou que na escola todos(as) lidam com naturalidade. Já a professora 

Tamiris mencionou dizendo não ter como esconder, relatando que a aluna Lara vem no carro 

da instituição e às vezes fica na secretaria da escola esperando o carro chegar para ir embora, 

relata que algumas vezes ouviu os(as) alunos(as) chamarem de “casa lar”, mas afirmou ser 

“brincadeira de menino”. Percebe-se então nos relatos, que os(as) professores “naturalizam” o 

preconceito e o estigma, percebendo-o como “brincadeira” e “zuação”.  

Esses(as) adolescentes estão sujeitos a uma forte estigmatizacão e a todo um conjunto 

de estereótipos negativos e ligados à má reputação de onde vivem. E esse estigma (o menino 

casa-lar) produz uma relação com o outro despersonalizada, impessoal, em que a 

individualidade do sujeito é apagada, embaçada, e ressurge como um produto das 

características comuns típicas do estigma construído. Assim, o estigma constrói uma categoria 

de marcas internas que ao serem externalizadas compõem uma visão totalizante do sujeito (o 

da casa-lar). Assim, a atitude mais comum consiste em anular aparentemente o estigma e 

assim mostrar-se na violência, desviar-se e dirigir-se para o próprio autor (pois cada indivíduo é 

determinante daquilo que ocorre interna e externamente nestas relações (DUBET, 1994). 

Também podemos fazer referência a Goffman (1982) que apresenta os signos como 

informações sociais, assim como o carro e sua marca institucional que vem transmitindo a 

informação contra a vontade do sujeito que o utiliza, convertendo-se em um estigma que 

posiciona e condiciona (ao menos em parte) o indivíduo à sua situação social. Ainda, 

devemos considerar a construção desse estigma como responsável no fortalecimento dos 

processos de exclusão e que potencializa as desigualdades. Existe uma hierarquia social, 
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problemas sociais que definem a distância social, a identidade e a integração (integração essa 

advinda dos acúmulos de várias desvantagens como por exemplo, pobreza, isolamento e 

reputação infamante), que coloca o indivíduo numa posição frágil, de excluído, dominado, 

estigmatizado, na qual os adolescentes dependem da opinião do outro para poderem certificar-

se interiormente (DUBET, 1994).  

Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes os acolhimentos não devem instalar placas indicativas na instituição evitando 

nomenclaturas que remetam a aspectos negativos para assim não estigmatizar os(as) 

acolhidos(as) (Brasil, 2009).  

Assim fica o questionamento: em que medida um carro pode carregar essa marca e de 

forma cruel exibir esses(as) adolescentes dessa forma? Muito além do carro enquanto um 

objeto social, estão as marcas, as situações e as condições existenciais em que esses(as) 

adolescentes estão expostos. Melo (2000) apresenta a sociedade como responsável por 

estabelecer um modelo, padrões e categorias como um sistema de controle e com objetivo de 

catalogar as pessoas por atributos considerados “comuns e normais” a todos, no entanto, esses 

rótulos só servem para isolar, estigmatizar, marginalizar, e classificar os sujeitos que não se 

enquadram nessas tais categorias. Com isso, e convivendo diariamente com a produção e 

reprodução desses estigmas, os(as) adolescentes passam a ser transvestidos de uma marca, um 

sinal de alerta, de ausência de produtividade, criatividade ou deformações éticas e morais, 

perdendo em parte sua individualidade diante do outro e de si mesmo, e configurando-se 

como o menino ou a menina “casa lar” 

Goffman (1982), apresenta o estigma como um atributo capaz de produzir um 

descrédito na vida da pessoa, que o coloca como uma marca ou desvantagem em relação ao 

outro. Para os estigmatizados, a sociedade reduz suas oportunidades e seus esforços, impõe a 

perda da identidade social, o descreve como diferente que passa a ser nocivo e incapaz, não 

dando conta de responder os parâmetros da sociedade. Dubet (1994), apresenta estas 

experiências vividas pelos indivíduos como ameaça e destruição da personalidade, fazendo 

com que eles vivam “sacudidos”, levados pelas circunstâncias e efeitos do grupo que 

impedem, ou ao menos, dificultam que eles se vejam e se compreendam como autores da 

própria vida.   
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3.2.2.5 A vivência cotidiana da experiência escolar: estar ou não na escola? 

 

Para pensarmos essa questão, enfatizamos Dubet (1994) em relação ao ponto de vista 

dos(as) estudantes que em suas experiências destacam a lógica estratégica apresentando os 

estudos como uma utilidade e a lógica da integração apresentando os estudos como uma 

forma de vocação intelectual e de realização pessoal. Contudo, a cada uma dessas lógicas 

dependerá a finalidade profissional das formações, a influência da instituição escolar sobre a 

vida de cada aluno, a importância sobre a vocação e o discurso do empenho intelectual e 

moral em relação aos estudos. 

Com isso, observamos que Mairon o tempo todo se mostra aversivo às questões 

escolares e para ele a escola não é boa. Já Maria demonstra entendimento que na escola se 

aprende muita coisa, acha a escola legal, mas descreve não saber por que tem que estudar e 

relata que “não consigo ficar muito tempo na cadeira ouvindo o professor falando” 

(Adolescente Maria).  

Podemos aqui, analisar de um lado, o adolescente Mairon que mesmo tendo aclamado a 

todo tempo sobre as experiências ruins e a negação da escola, ainda permanece nesse espaço, 

ou seja, apresenta capacidade de manter a interação e de fazer com que seja nela aceito. O 

indivíduo surge com iniciativa de papéis com finalidades de ser credível para outros (DUBET, 

1994). 

Já a adolescente Maria explicou que não estava indo à escola no momento da entrevista, 

que não se lembrava quando parou de ir, mas sabia que abandonou as aulas há bastante tempo 

e, para justificar sua ausência, relatou: “porque primeiro eu estava grávida, depois que minha 

barriga ficou crescendo muito eu ficava com vergonha de ir pra escola”  

Maria faz parte da estatística de adolescentes que após a gravidez, vivencia a evasão 

escolar. No entanto, desde que o filho de Maria nasceu nunca mais a adolescente voltou à 

escola e ela justifica o abandono dos estudos pela necessidade de ficar perto do filho. No 

entanto a adolescente apresenta em seus relatos o desejo de voltar a estudar. A professora de 

Maria relata que abordou a adolescente de forma “errada”, que se assustou muito com a 

notícia:  

Maria, a natureza dela é ser reservada, tanto é que, quando ela estava 

grávida, ela já estava grávida tipo assim, de quatro meses, de cinco meses, a 
barriga já estava aparecendo, mas eu falei assim: É adolescente, deve tá 
comendo demais, aí alguém falou assim: Ela tá grávida! Assustei, falei 
assim, Maria tá gravida? Como assim? Aí um dia eu falei assim: Maria, 
como assim que você tá grávida, não tô te entendendo, não preveniu? Aí ela: 
Não adianta falar não, que eu já estou grávida. Aí a irmã defendeu: Credo 
professora, que indiscrição, não é assim que você fala não! Ela falou: Não é 
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assim que você fala não. Tipo assim, ela defendeu a irmã, depois eu fiquei 
engasgada né, realmente! [...] eu falei assim: Nossa! Eu estou sendo 

corrigida por minha aluna, eu fiquei sem graça. Eu falei não é, realmente né? 
Mas então, você já foi ao médico, você já sabe o que é. Num sei o que... não, 
estou indo. (Professora Marlene).  

Similar à Maria, Almir relata que a escola é legal, porém disse que não gosta muito e 

que não tem ficado na escola: pego a mochila e vou embora (Adolescente Almir). A 

professora de Almir relatou que esses episódios de Almir ir embora são constantes, que ela 

não pode sair atrás dele e deixar os outros sozinhos na sala de aula, contudo acredita que a 

supervisão, inspeção e direção deveriam levá-lo de volta a sala de aula, mas não o fazem e 

disse que: 

A gente professor num tem muita voz não, rsrsrs. Aí é complicado, 
principalmente professor contratado, ainda mais contratado, eles não ouvem 
de jeito nenhum, então... A gente espera né, alguma coisa deles lá, mas...por 
enquanto, né! (Professora Daniela). 

No entanto, foi questionado a essa professora se sabe de algo que possa ter acontecido 

para que Almir não queira ficar na escola e relatou:  

Não sei um outro motivo não, eu num sei o tipo de aula que ele quer, talvez 
aquela aula rotineira, daquele jeito ali que a gente conduz, talvez não é o 
caso dele, ele quer uma, uma coisa diferente né? Mas, ele tá numa escola 

regular né, então a gente tem que tratá-lo como aluno regular, é... Porque 
tratar diferente então ele, deveria tá um outro lugar diferente né? A gente 
trata igual, por igualdade, é claro que tem ali né, a gente sabe a, os limites 
dele né, até onde ele dá pra ir e a gente respeita mais... A partir do momento 
que atrapalhou o ambiente ali, que atrapalhou a concentração dos outros, aí 
já é preocupante, né? (Professora Daniela). 

Pensando a vivência cotidiana desses(as) adolescentes institucionalizados(as) 

lembrarmos Dubet (1994) que como já relatado apresenta esses(as) adolescentes como 

sujeitos a todo um conjunto de estereótipos negativos e vítimas de insucesso escolar. A 

experiência social traz as coisas e sentimentos, e traz identificação de objetos por patrimônio 

cultural disponível e, por mais que pretenda ser individual, na medida em que se relaciona 

com outros(as), é partilhada e confirmada por outros(as).  

Assim sendo, os(as) quatro professores(as) entrevistados(as) relataram saber que os(as) 

adolescentes moravam em um abrigo. Daniela, Tamiris e Eduardo informaram que a 

escola/direção repassou essa informação assim que os(as) adolescentes se matricularam na 

escola, o que segundo a Daniela, teria a função de preparar os(as) professores(as) para lidar 

com as crianças: “pra gente ter outros olhares né, pra ficar mais ciente de quem é ele”. Já na 

escola em que atua a professora Marlene, não houve nenhum tipo de informação sobre o 
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acolhimento institucional, e a professora relata que só ficou ciente da situação da aluna 

(Maria) porque esteve no abrigo por outro motivo e encontrou a adolescente lá, mas acha que 

a escola e os(as) professores(as) que lidam diretamente com o adolescente deveriam ser 

informados: 

Eu acho assim... Quando eu falo escola, eu digo assim, pelo menos a direção, 
supervisão e os professores, não os outros alunos, entendeu? [....] falando de 
Maria, como ela dava muito trabalho na escola em questão de 

comportamento, eu acho que se colocasse isso, eu acho que, você tem um 
outro olhar pra lidar com isso entendeu? Porque ninguém entendia, você 
falava, ela: Sai fora professora!  Tipo assim, ela sempre muito agressiva, eu 
acho que é o jeito dela também, num é? Eu acho, que ela num é muito 
carismática não, muito assim, afetuosa não, e... Mas só que quando você 
sabe de uma realidade dessa, você tem um outro olhar, entendeu?  O seu 
olhar é diferenciado.  [....] Porque até então por exemplo, no caso dela né, o 
caso específico da Maria, quando...é tanta rebeldia tanta agressão, que você 

também num tem paciência não, entendeu? O que, que tem com essa 
menina? Você num sabe! Então quer dizer, se falam pra você: Olha, ela 
mora, né? É acolhida num sei o que, sei lá... Eu acho que você lida melhor 
com isso, eu acho que você passa a compreender mais, não que justifique o 
jeito que ela tratava a gente, porque aqui também ela aprende, de onde ela 
vem ela aprende os princípios básicos assim, de como se portar 
minimamente no lugar, mas ela era terrível. (Professora Marlene).  

Contudo, segundo o relato dos(as) educadores(as), a instituição informa à escola sobre a 

condição atual dos(as) adolescentes. A educadora Milka ainda enfatiza que o abrigo é o 

responsável no momento pelo(a) adolescente, logo essa informação tem que ser repassada, 

pois podem acontecer imprevistos como, por exemplo, um adolescente passar mal na escola, 

as aulas terminarem mais cedo. Segundo a educadora Milena a informação sobre o(a) 

adolescente acolhido(a) é realizada por escrito para a escola e retorna com uma cópia assinada 

para a instituição. A educadora Jamile relata também uma aproximação oral:  

Avisa! A gente pede né, o histórico, faz a matrícula, sempre um diálogo 
muito aberto. A gente sempre vai né... Nós, enquanto educadores as vezes 
acompanhado com a coordenadora, a gente vai até a escola e explica, muita 
das vezes a gente diz mesmo: Eu não conheço a história desse menino, eu sei 
isso, isso e isso, mas a gente não conviveu com ele, até porque de fato a 
gente não conhece mesmo. A gente não sabe o que, que vai ser ne, a 

realidade na escola. Mas é sempre uma, uma relação muito aberta. 
(Educadora Jamile). 

Perguntamos aos professores(as) se identificavam alguma diferença no tratamento dado 

pela escola e os(as) professores(as) aos alunos(as) que residiam no abrigo e, em todos os 

casos, os(as)  professores(as) disseram não haver nenhum tipo de discriminação, não haver 

nenhuma diferença de tratamento. A professora Tamiris enfatiza que todos(as) são tratados 
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iguais e quando há alguma diferença, isso se dá por serem ofertados a eles(as), mais proteção 

e mais cuidado. Se as respostas refletem diretamente o pensamento dos(as) professores(as), 

poderíamos colocar uma questão para reflexão: ao tratar igual aqueles que são diferentes, não 

estaria a escola reproduzindo a desigualdade (BOURDIEU, 2013)? Mas, cientes do efeito de 

legitimidade, no sentido bourdieusiano, que esse tipo de pergunta pode ter produzido nas 

respostas dos(as) profissionais, podemos confrontar sociologicamente essas respostas aos 

relatos dos(as) educadores(as) e dos(as) próprios(as) adolescentes.  

Para os(as) educadores(as), vimos que essa percepção aparece de forma diferente, pois 

eles explicam que os(as) adolescentes abrigados(as) são “mal vistos”, são taxados como 

meninos(as) que, “potencialmente” irão dar trabalho para a escola. A educadora Milka relatou 

que só de dizerem que o(a) adolescente é acolhido(a) na “casa lar”, os(as) professores(as) e a 

escola em geral, já imaginam um “diabinho”, mas relata sua percepção de que nenhuma 

criança é igual. A educadora Milena relata que parece haver um tratamento diferente da escola 

para os(as) adolescentes acolhidos(as) no abrigo, pois a escola mantém uma maior vigilância 

e convoca com muita frequência os(as) profissionais do abrigo a comparecer à escola, o que 

parece não acontecer com as famílias dos(as) demais alunos(as) da escola. A educadora 

ressalta que não vê essa diferença no tratamento como uma maior cobrança para potencializar 

aprendizado ou melhorar os comportamentos dos(as) adolescentes e, sim, como uma forma da 

escola “lavar as mãos”, de se livrar do problema, repassando os problemas escolares para a 

instituição de acolhimento.  

Em algumas, em algumas situações a gente vê sim, que tem a, a diferença. 
Igual a... Eu não sei como funciona, mas eu tenho quase certeza que uma 
criança, porque não são só os nossos que dá trabalho na escola, isso aí eu 

tenho certeza né! Mas eles não ficam ligando pros pais toda hora pra ir 
buscar. A gente aqui qualquer coisinha eles tão ligando pra buscar, nem 
tenta, as vezes eu acho que nem tenta retornar com essa criança pra sala de 
aula, saber o que, que ta acontecendo, já liga pra gente ir buscar: Toma que o 
problema é seu! E o problema não é nosso né? Aqui da casa lar, ele é de 
todos, ele é da casa lar, ele é da escola, ele é do município, então ele num é, 
eles têm que entender que ele não é nosso.  [....] Eu vejo quando eu vou 

buscando, é a gente que assenta, é a gente que escuta né. Você já tentou 
isso? Você já tentou aquilo? Mas, as vezes não quer nem saber o que está se 
passando com... porque a gente tem caso que é diferente, tem aquele que vai 
e quer causar mesmo né? A gente nunca vai entender o porquê desse 
comportamento, mas tem aqueles que você olha assim, você sabe que, que 
está sofrendo, que tá com uma pendência e já vai julgando, não quer saber, o 
que, que está acontecendo com a criança. (Educadora Jamile). 

Para entender a situação de exclusão nas experiências escolares dos(as) adolescentes 

investigados(as), é necessário entender a complexa articulação entre os efeitos das diferentes 

lógicas de ação social sobre e nas vidas dos(as) adolescentes, que irão compor, sem dúvida, o 
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modo como eles(as) constroem as suas individualidades. Goffman (1982), em sua descrição 

do estigma que descreve o estranho com atributos diferentes de outros e assim, podem ser 

deixados de lado, podem ser diminuídos, apresenta essas características que podem ser 

consideradas como um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem e que constitui uma 

diferença entre a identidade social virtual e real, observando o estigma como referência a um 

atributo depreciativo, um atributo que estigmatizar alguém e pode atestar a normalidade de 

outros. 

Podemos observar que o adolescente Mairon indica em seus relatos a vivência de 

experiências escolares negativas e uma rejeição à escola. Ele declara por várias vezes durante 

a entrevista não gostar da escola e não gostar de estudar, “porque eu não gosto da escola não 

sô, num gosto de nada”. No entanto, sobre as sociabilidades desenvolvidas na escola, embora 

Mairon não apresentasse muita alegria ao falar dos relacionamentos com os(as) colegas e 

professores(as) na escola, nota-se a existência de algum tipo e grau de interação com os pares, 

pois relatou que ele mesmo contou aos colegas que residia no abrigo. Sobre essa conversa 

com os(as) colegas, Mairon relata que “só acha que eu não vou ter um futuro bom”, mas não 

soube explicar o porquê. Sobre o peso do estigma nas formas do adolescente interagir com 

outros(as) adolescentes, a educadora Milena relatou que o adolescente “não é de ficar 

contando que é institucionalizado, que ele só conta depois ter uma certa liberdade”. A 

educadora atribui essa reserva a uma certa vergonha e afirma que ninguém gosta de ser taxado 

como “casa lar”. 

De modo geral, o fato de estar institucionalizado(a), permite circular informações a 

respeito do(a) acolhido(a), informações essas, que ele(a), muitas vezes, gostaria de esconder,  

esse mundo da instituição apresenta condições degradantes e parece atingir o orgulho da 

pessoa, no contexto moral, a construção de um eu ou sua destruição se transformam em um 

jogo no qual o fato de aprender a considerar esse processo (só conta depois de ter uma certa 

liberdade), parece criar certa desmoralização (uma certa vergonha), contudo é um jogo 

fundamental (GOFFMAN, 1974). 

Podemos associar essa questão às ideias pré-concebidas e preconceituosas referente ao 

sujeito que mesmo sendo vítima é exposto às situações de julgamento. A educadora Jamile 

expressa sobre isso quando relata:  

O fato de estar aqui não, não era pra incapacitá-lo de aprender ou de né? De 
dominar esse meio na escola, mas acaba que eles se colocam nessa posição 
né? Com o perdão da palavra, alguns até dizem: Minha vida já tá uma 

merda! Pra que, que eu vou tentar né? A gente tem muito esse discurso aqui 
também: Minha vida já tá uma merda! Pra que, que eu vou tentar né? 
(Educadora Jamile). 
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Vemos também o relato de Maria quando afirma que os(as) colegas sabiam que ela era 

acolhida no abrigo porque ela mesmo lhes contava sobre sua situação. Embora a adolescente 

tenha expressado em seu relato, um sentimento de tristeza quanto ao preconceito dos(as) 

colegas, ela relatou que esse forte sentimento de tristeza foi se naturalizando ao longo do 

tempo na escola e a própria adolescente passou a considerar as expressões do preconceito 

como “algo normal”. 

Riam [...] depois ficava mexendo comigo de casa lar [...] na primeira vez eu 
ficava triste, mas depois eu não ficava não, ficava normal! (Adolescente 
Maria). 

A professora Marlene relatou que lecionou três anos para a adolescente Maria, contou 

sobre as dificuldades no relacionamento com os(as) colegas da sala, mas que, no momento da 

entrevista, a percebia mais calma, e afirmou que observava uma “evolução” em seu 

comportamento. A professora relata também que no início, a adolescente era muito agressiva 

e confirmou que ela geralmente contava a todos que residia no abrigo.  

Não... Não, contava sim, e algumas pessoas sabiam e quando falava: Sou 
mesmo e daí, não sei o quê? Tudo dela era batendo nos outros, porque como 
ela era maior, ela, ela era fora de faixa, porque a Maria deve ta com 16, 17 
anos, 17, então há três anos atrás, três anos ela tava no sexto ano, então ela 
era uma menina de 13anos, 12 pra 13 anos, então ela tava fora de faixa, 13 

anos, ela era fora de faixa e ela é grande né! Então ela quando descobria 
alguma coisa ela: Ah sô mesmo, num sei o que. Existe aquele preconceito 
que a gente havia conversado dos meninos ser curiosos, entendeu? Então por 
exemplo falo assim: A casa lar... ah eu moro na casa lar, aí todo mundo quer 
saber como que é aqui. (Professora Marlene). 

O estigma é apresentado por Dubet como um instrumento de controle social, no entanto 

essa dominação não reduz a experiência dos(as) adolescentes às responsabilidades impostas 

ou ao controle explícito e implícito de suas vidas, mas também os impelem a construírem a 

própria subjetividade. Essa subjetividade não é só individual por um lado, mas também não é 

só coletiva, por outro, estando imbricada em um processo múltiplo de construção identitária. 

Os(as) adolescentes, em seus relatos, utilizam argumentos para se defender/atacar, e a essas 

situações (função da instituição e dominação às categorias) se constituem também como uma 

incitação para se passar da ação à experiência social (DUBET, 1994). 
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3.2.2.6 Almir e a experiência da negação 

 

A educadora Milka descreve outro sentimento sobre o estigma a que estão submetidos 

os(as) adolescentes pelo fato de estarem institucionalizados(as), relatando a situação do 

adolescente Almir: “uns contam tipo Almir né, pra ser um coitadinho, pra tirar aproveito, 

entendeu? Outros(as) contam por que acho que no diálogo da sala assim, sua mãe, seu pai, aí 

tem que falar a verdade né, num tô com minha mãe, num tô com meu pai”. O adolescente 

Almir menciona em seus relatos, desenvolver comportamentos de resistência e reação aos 

processos estigmatizadores e excludentes que vivencia cotidianamente na escola e fora dela, 

revidando, contestando, transgredindo..., e assim, por meio dos modos possíveis de reação ao 

controle e ao estigma, vai construindo (nem sempre de modo consciente) sua própria 

experiência social: “os meninos são ruim porque mexem comigo de apelidos, mas aí eu 

coloco apelidos e mexo com eles também”. Poderíamos exemplificar a experiência de Almir, 

como em Goffman (1982) sendo um plano de ação a empreender quanto ao estigma que 

possui? Os resultados parecem indicar que sim, mas poderíamos acrescentar que são “planos 

de ação possíveis”, no escopo da vulnerabilidade das condições de existência deste 

adolescente, e ainda que, mesmo diante desta vulnerabilidade e do forte controle social, as 

subjetividades do adolescente não se apagam, ele se mostra presente: “eu mexo com eles 

também”. 

Contudo, para a vivência da escola e da escolarização, os(as) educadores(as) relatam 

considerar que os(as) adolescentes institucionalizados(as) apresentam certa desvantagem, que 

a escola não está em primeiro lugar na vida deles(as) e que eles(as) estão emocionalmente 

“sofridos(as)”. Se trouxermos mais uma vez Goffman (1982), devemos questionar o que pode 

ser dito sobre a identidade social de uma pessoa que, em sua rotina diária vivencia uma 

apresentação compulsória em público, e é exposta a consequências imensas. Certamente, os 

processos de exclusão vivenciados por estes(as) adolescentes em seu percurso escolar 

(rupturas, recuperações, reprovações) são potencializados pelo estigma que vivenciam nos 

diversos espaços sociais e, principalmente, na escola.  

Com isso, vemos a sinceridade de Almir ao dizer que “até gosta da escola”, mas não 

gosta de “ficar na escola”, que não “gosta de estudar”, relatando que vai à escola todos os 

dias, mas que “pega sua mochila e vai embora quando quer”. Almir relatou que o 

comportamento dele na escola é diferente todos os dias, que quer brincar, conversar, ir 

embora, mas que tem boa convivência com todos(as) lá. Sobre o aprendizado, destacou como 

errado o fato de aprender “palavrão e desrespeito”, mas que usa esses aprendizados para as 
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“coisas certas”, como por exemplo, para se defender das agressões e do preconceito. Almir 

relatou que também aprende a estudar e ter “educação”.  

Para uma análise mais ampla vejamos o que dizem os(as) educadores(as) e os(as) 

professores(as) sobre essa experiência de Almir. 

Iniciamos com os(as) educadores(as) que relataram que Almir tem problemas de 

indisciplina, problemas com o cumprimento de regras, que ele não gosta de ficar na sala de 

aula e que perturba os(as) colegas. Os(as) professores(as) relataram que o adolescente é muito 

inquieto, que agita todo mundo na casa e na escola, contudo foi descrito por eles(as) como 

muito inteligente e que não apresentava dificuldade para aprender, e sim, com a escrita. Eles 

atribuem esta dificuldade com o código escrito ao fato de Almir não permanecer na sala de 

aula. A educadora Milena relatou que “parece que ele quer descobrir tudo de uma vez”, a  

educadora Jamile enfatizou que Almir “é uma interrogação na nossa vida”. Os(as) educadores 

relatam que o adolescente “dá conta de estudar”, mas não conseguem encontrar estratégias 

para fazer com que ele se empenhe nesta tarefa. Eles(as) também afirmam que a escola não 

está mais “aguentando” o adolescente. 

Faz tratamento no CAPS, toma remédio né, que é o transtorno de conduta. 
Então ele vai muitas vezes para enfrentamento e ele quer suavizar pra ele e 
facilitar pra ele o tempo todo. Mas quando ele é, está disposto ele consegue 
dá conta do conteúdo escolar dele e de todo mundo. Assim, que ele é muito 
inteligente, ele é muito comunicativo  e... e muito carinhoso, afetuoso, então 
assim, e em escola mesmo, quando ele traz problemas são comportamentais, 
ele consegue conquistar as pessoas de uma forma afetiva, então é... É bem 

complexo, mas em relação a escola, ele é extreeemamente inteligente, ele 
entende e dá conta e se precisar ele responde questões, ele faz prova, ele tira 
notas mas, ele realmente tem algo que lhe prejudica muito, que é o problema 
psiquiátrico que ele vivencia, ne? (Educador Davi). 

 

A professora de Almir (Daniela) destaca que, na sua percepção, Almir não tem 

dificuldade cognitiva, mas, sim, uma dificuldade de concentração. Ela relata que ele se 

dispersa muito durante as aulas e que o comportamento dele no ano anterior era diferente do 

comportamento atual, pois ele fazia as atividades, ficava o horário normal na escola, mas que, 

no entanto, esse comportamento mudou recentemente e o adolescente passou a não 

permanecer em sala de aula. Ela ressalta também que a escola permite essa evasão do aluno e 

não desenvolve nenhuma estratégia ou controle sobre as suas saídas, ao contrário, a escola 

deixa o portão aberto, sendo que este deveria ficar fechado durante o período das aulas. 

Relatou que não entende o porquê desse comportamento do adolescente, uma vez que 

todos(as) na escola o tratam bem. 
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Todo mundo trata muito bem. É claro que depois que vem com 
agressividade, claro que a gente vai revidar né? Mas, a gente trata da melhor 

forma possível, porque ele tem assim, é... uma personalidade... Tem dia que 
tá de um jeito, tem dia, parece um bipolar, tem dia que tá de outro né? Então 
a gente vai: Ah, hoje ele tá bem, então vamos né? Conduzir ali bem e vamos 
fazer. Ah hoje cê resolveu fazer, vamos fazer e tudo mais. Tem dia que ele é, 
já chega, cantando é, batendo na mesa, num quer mesmo, eu falo assim: Ah 
não, se for pra atrapalhar aqui na sala cê num vai ficar não! Aí né, a gente 
avisa a inspetora: Oh, tá assim, assim, assado aí ela vai descer com ele pra 
conversar, às vezes ele volta, as vezes não volta... Aí fica difícil, né? Eu num 

sei, eu num sei o que fazer pra ele concentrar, num sei... Diz que tem 
medicamento, num sei se pode, ele já toma alguns, então, diz que tem um 
medicamento aí que faz concentrar, num sei se seria o caso. Eu trabalhei 
numa escola lá que tinha muitos alunos assim, até a diretora ministrava 
mesmo né, com o consentimento dos pais, ministrava esse medicamento, 
pelo menos ali às quatro horas e meia o menino ficava ali, concentrado. 
(Professora Daniela).  

[...]A diretora que é medrosa. Mas Almir tá precisando de um choque. Eu já 

falei: Corta educação física dele, tira a aula que ele mais gosta, não deixa, se 
ele desceu, volta com ele pra sala, eles estão voltando e ele tá indo embora, 
eles têm voltado, eu tenho gostado, têm voltado com ele, mas ele tem 
voltado de volta. Porque não justifica, eles trazerem o menino sete horas da 
manhã, outro dia na oração ele foi embora, falei: Ô supervisora! Num pode 
não, o menino nem começou o turno ainda e já vai embora! Falei: Diretora, 
nós precisamos dá um choque nesse menino, vocês têm que perder o medo 

de Almir e falar: Não, você vai voltar pra sala sim, você vai assistir aula sim! 
Pensou até num monitor né, eu acho que não resolve não, não vai resolver. 
Almir precisa de alguém que assenta do lado dele. Ele fez o projeto comigo, 
o dia que ele veio aqui, português ele jogou a sala no chão, ele fez tudo, eu 
coloquei ele aqui oh (indicando ao lado dele), falei: Você vai sentar aqui, seu 
colega ali, vocês tão junto, pronto, um ajudando o outro, atividade quatro, 
mas você vai ficar aqui olha, e não adianta. No final, ficou duas horas e 
meia, já estava ah! Não adianta você virar os olhos, que remédio demais 

você não tomou não, se não você estava deitado já, se tomasse tanto remédio 
igual você falou que tomou aí, você já estava deitado. E ele ficou, mas eu 
sinto que tem hora que Almir tem que teimar com ele, a escola está pecando. 
(Professor Eduardo) 

Ainda sobre as experiências escolares de Almir, o professor Eduardo relata que embora 

não lecione para o adolescente, já encontrou com ele nas aulas de reforço escolar. Ele relata 

que, naquelas ocasiões, o adolescente não apresentou problemas de comportamento, e atribui 

isso a uma postura mais exigente e firme diante do aluno, além do uso de uma linguagem 

mais próxima à realidade do estudante. Ele relata: “xinguei e falei com ele aqui você vai ficar 

do meu jeito, não tem seu jeito aqui não, ah menino oh!”.  

No entanto, a educadora Jamile denuncia a falha da escola uma vez que a instituição não 

consegue garantir a segurança do aluno, permitindo suas saídas e ausências.  
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É igual eu estou questionando, porque assim, a nossa obrigação a gente bate 
muito na tecla hoje, a nossa obrigação é levar a criança pra escola né? A 

gente levou a criança pra escola, ele está lá, ele está de banho tomado, ela 
está alimentada, mochilinha está nas costas, a gente levou a criança pra 
escola, a gente retorna e faz nossa obrigação de ensinar no dever, aí a gente 
chega lá oh: Fulano ficou o dia inteiro fora da sala hoje, fulano não fez nada, 
até que aí eu aprendi a perguntar pra eles, mas você não fez nada? Porque se 
ele está aqui, ele tem que ficar na escola, alguma coisa tem que ser feito né? 
Como que a gente vai trabalhar com esse menino? Porque igual o Almir! 
Agora a gente está tentando, ele tem um laudo, a gente tá tentado mandar 

esse laudo pra escola pra eles tentarem montar um PDI pra trabalharem com 
ele. Então agora eles tomaram um partido, eles acharam porque, nem se 
preocuparam esquentar a cabeça como é que eu vou fazer, é, é muito fácil 
deixar o portão aberto e ligar aqui, fulano foi embora! (Educadora Jamile). 

Além dessa experiência, a educadora Jamile questiona o papel da escola e das posições 

das pessoas na escola mediante as dificuldades encontradas nas atividades com o adolescente 

Almir.  

A gente tem tentado muita coisa, e a norma agora é: O Almir voltou da 
escola, devemos retornar com ele, se ele não estiver agitado, agressivo, a 
gente senta na sala com ele, conversa, explica mais uma vez o porque que 
ele tem que ficar na escola e assim volta com ele pra escola. Só que chega lá 
a gente está tendo muita rejeição, e a rejeição vem de todas as partes né? 
Assim... Quanto a diretora e a vice diretora, a gente tem muita compreensão 
né, elas são muito amigáveis na maneira de receber  a gente, mas aí a gente 
vê que até as cantineiras estão está tendo liberdade, deu tanta liberdade que 

até as cantineiras agora! E num fala baixo porque eu estou entrando, eu estou 
escutando, e é um espaço né? Até grande, elas não estão tendo nem o pudor 
de falar baixo, elas falam alto: A lá! Está trazendo de novo! Num falei que 
traziam, quem ninguém está querendo esse menino em casa. Mas não 
sabendo ela, que ele está no horário de escola, então ele tinha que tá na 
escola, ela que tá mal informada. Hoje tinha um senhor lá que, eu não sei o 
nome dele, eu vou até me informar, procurar saber o nome dele, ele falou 

assim: A lá! Já tá trazendo, nem elas tá aguentando o menino em casa. Mas 
num é! Ele está no horário de escola, então ele tem que estar na escola, aí ele 
me pede pra trancar ele no quarto. Tranca ele no quarto! Deixa ele três, 
quatro dias sem comer! Eu ainda não tive uma resposta pra dar pra ele, mas 
eu vou elaborar uma. (Educadora Jamile). 

De acordo com Dubet (1994), podemos pensar as ações da escola que reforçam as 

desigualdades sociais, assim como geram suas próprias desigualdades nos processos de 

escolarização. Segundo Bourdieu (2013), a suposta igualdade proposta pelo sistema escolar é 

injusta e, em toda sociedade que pregam ideais democráticas, ela protege melhor os 

privilégios. Bourdieu também descreve que ao tratar todos(as) os(as) alunos(as) por mais 

desiguais que sejam, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua 

aprovação às desigualdades iniciais diante da cultura. Logo, os(as) adolescentes 

institucionalizados(as) são forçados(as) a esperar por tudo e a tudo receber da escola, e a se 
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constituírem como sujeitos(as) a serem controlados(as) e repreendidos(as) pela escola por 

seus comportamentos. 

Logo, Almir foi questionado sobre as dificuldades encontradas por ele na escola e o 

adolescente relatou que recorre a “fessora”, e diz que ela resolve os problemas conversando 

com ele. Mas, parece que o histórico de mau comportamento de Almir se repete na instituição 

e na escola, tanto que a professora descreve sobre as dificuldades que encontra para lidar com 

ele: 

Então! Nessa questão de é... de comportamento mesmo é, sabe que eu não 
sei lidar assim quando a pessoa já é... agressiva né? Até verbalmente, 
fisicamente, nó! Eu tenho até medo! Eu num fico falando muito na cabeça 
dele não: Oh, vamos fazer assim, tudo bem? Se não quiser, eu paro por ali. 
Porque eu tenho medo, porque ele já empurrou um professor lá que não 
queria deixar ele sair da sala. Não! Você num vai poder sair. Então, ele 

empurrou esse professor, então a gente fica né? Com o pé atrás... Então, 
meu, a minha dificuldade é nessa questão de comportamento, de disciplina 
mesmo né? Agora questão do, do cognitivo eu não tenho essa dificuldade 
com ele não, porque tem outros alunos também lá com certa dificuldade de 
aprendizagem né? Dispersão, mais está ali, sentadinho, querendo aprender 
né, mas ele no caso, às vezes do nada a gente está falando, explicando, aí ele 
começa a batucar, chamar atenção sabe? Gritar... O que, que você faz? O 
que, que você vai fazer? Eu.... Não posso fazer nada não, de mãos atadas, eu 

peço pra ele sair mais, tudo que ele quer é sair da sala de aula. Se eu não 
pedir pra sair ele continua, ele sabe que a gente não tem o poder de fazer 
nada né? Está amparado pela justiça né, ele fala assim: Ah a doutora juíza é 
minha madrinha, não sei o que lá mais... risos. Olha pra você vê: ô Almir! 
Tem a patrulha escolar, ah vou chamar ooo, o sargento, o cabo lá pra 
conversar com você, pra ver se você melhora: Ah! Eu num tenho medo de 
polícia não, não tenho medo nem de juiz, a juíza é minha madrinha! Aquele 

negócio todo, então assim, então não tem ninguém que ele tem medo, ele 
não tem medo nem da juíza nem nada, do que possa acontecer com ele. O 
que, que nós professores vamos fazer? É complicado! (Professora Daniela). 

Deste modo, para Dubet (1994), a sociabilidade está longe de ser sempre amiga e 

cordial. Para esse indivíduo ameaçado, o encontro implica a rejeição, assim a maior parte das 

desordens com os(as) adultos(as) e professores(as) são reflexos da complexa experiência 

social de exclusão e vulnerabilidade que os coloca quase sempre, na posição de se defender 

ou sobreviver.  

Contudo, Almir relata que não vê problema na escola e se culpabiliza pela sua situação, 

dizendo: “o problema está em mim”. De acordo com Silva (1997) o indivíduo 

institucionalizado tem capacidade de resistência para defender e preservar valores adquiridos 

como questão de sobrevivência. Ainda, para Dubet (1994) o indivíduo pode incomodar com 

essas discussões que não levam a nada e usar do silêncio que pode parecer como uma forma 

de hipocrisia, de desdém, mas se constitui como uma forma de resistência e/ou negação. E ao 
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mesmo tempo vai construindo uma imagem e um pensamento sobre si mesmo, que se 

confunde entre adesão e resistência, e embaça a sua identidade social, fazendo com que ele se 

culpabilize por viver tal experiência, assumindo uma identidade estigmatizada.  

 

3.2.2.7 Mairon e as estratégias de “sobrevivência” escolar e social 

 

Os dados mostram que existe um consenso entre os(as) professores(as) entrevistados(as) 

acerca do modo como a escola lida com os(as) adolescentes, o professor Eduardo, destaca sua 

relação com Mairon e, faz considerações a respeito da escola e da forma como conduz com 

os(as) adolescentes.  

Olha! Mairon o primeiro trimestre dele, foi melhor que o segundo, é, eu num 
sei se foi... A questão da idade que vai chegando, também num sei se foi, a 
vinda dos outros dois (do abrigo), eu acho que mexeu também, eu estava 
analisando semana passada, Mairon caiu. Eu acho que essa história de Almir 
por a mochila nas costas e ir embora, mexe, isso mexe com, com Mairon, 

que tem hora que põe a mochila nas costas e vai embora sem ver. Você num 
vai embora não... Aí teve um dia que ele foi lá embaixo, fingiu que passou 
mal, a diretora mandou ele voltar pra sala: Mairon tá de graça hoje, eu dei 
aula na primeira aula ele estava muito bem. Isso mexeu com ele, a vinda de 
Almir pra ficar nessa folga. [...] Você tá pintando e bordando aqui na escola, 
que isso? Isso num pode não uai! Isso não procede não! E vai e num fica. 
Então isso, tem dia que Mairon dá essas loucuras também, de querer embora, 

num foi ainda não, mas tem dia que dá. Então eu acho que esse semestre de 
Mairon deu uma baqueada, deu uma baqueada. Você tem que pensar que 
você vai completar 18 anos, você vai ter que caminhar com suas pernas, 
você vai ter que procurar um mercado de trabalho pra você vai trabalhar, 
porque num vai dar certo, você ficar olhando cabeça de Almir, que ele num 
tá querendo muita coisa não. (Professor Eduardo). 

Assim, a dificuldade da escola em lidar com os(as) adolescentes acaba produzindo 

outros conflitos com os(as) professores(as) e com os(as) próprios(as) adolescentes A noção de 

experiência evoca uma heterogeneidade da vivência, uma diversidade, quando a noção de 

papel sugere a coerência e a ordem. Os conflitos das responsabilidades passam de um para o 

outro sem que a sua experiência seja ameaçada. Na experiência social, as tensões se juntam e 

se opõem ao mesmo tempo as diversas lógicas de ação, a integração está numa relação de 

tensão com a estratégia, a estratégia está em tensão com a definição do sujeito e a do sujeito 

está em tensão com a integração. Assim, cada um de nós pode estar em cena com sua 

identidade, seus recursos e sem empenhamentos (DUBET, 1994). 

Assim, Mairon, como se pode notar no depoimento do professor Eduardo parece 

desenvolver estratégias para experenciar a escola e nela sobreviver. Para o professor, o 

adolescente está em uma fase difícil, a adolescência e ainda mais na condição dele, pois sente 
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falta de alguém para conversar, um pai, uma mãe, sendo assim, consegue entender e relevar 

algumas coisas, enfatiza que “não vou levar a ferro e fogo não”, que ele é muito novo para 

viver tudo que está vivendo, que Mairon tem muitos conflitos, que às vezes está muito bem, 

às vezes apresenta uns rompantes, que a maior preocupação com ele no momento é em 

relação às drogas. 

Na perspectiva do próprio adolescente, ele tem um bom comportamento na escola, 

justificando que fazia bagunça, mas alega que a “bagunça” se dava apenas com os colegas e 

que, na maioria das vezes, os(as) professores(as) não ficavam sabendo da desordem. Ele 

explica que ameaçava os(as) colegas para não contarem sobre seus atos de transgressão aos 

professores.  

Para os(as) educadores(as), o adolescente Mairon era tranquilo e não gostava que 

chamassem sua atenção, e, por esse motivo, sempre tentava manter certo equilíbrio nas 

relações e em seus comportamentos. Relataram que Mairon era muito inteligente e 

organizado, mas preguiçoso com as atividades da escola. Na perspectiva dos educadores, 

Mairon não gostava de frequentar a escola porque tinha dificuldades com os conteúdos 

escolares, mas como o adolescente era muito esperto e “estrategista”, sempre disfarçava essas 

dificuldades.  

O adolescente Mairon, em seus relatos, sempre apresentou resistência e desagrado com 

os assuntos escolares e quando questionado sobre a participação dos(as) responsáveis da 

instituição de acolhimento na escola, ele disse “uai, mas eu não sei não, num sou diretor da 

escola não”. Enfatizou também que não aprende nada na escola e que “tudo relacionado à 

escola é ruim”, que mediante alguma dificuldade na escola não procura ninguém, resolve 

sozinho, que não gosta dos(as) professores e que “ês nem sabe dá aula”. Para Dubet (1994), o 

valor da igualdade na integração, pode aparecer construído pelos atores e como ponto de 

crítica da escola. Segundo Dubet (1994) a identidade integradora é definida na ação, sendo de 

forma individual na integração do sistema, o indivíduo se apresenta aos outros pela sua 

presença, pela sua posição, por aquilo que ele vive (Mairon sempre ríspido, crítico e direto em 

suas respostas), estando sua personalidade nesse registro da ação, mais perto do personagem 

social. É neste nível da ação que a noção de personalidade pode ter uma significação, de 

modo que o indivíduo interiorizou os códigos sociais primeiros cuja destruição ou contestação 

ele vive, enfim como uma ameaça profunda a atingir o núcleo firme do seu ser (resolve 

sozinho), para tanto, na lógica da integração, quando o indivíduo é ameaçado, sua identidade 

fica comprometida. Assim, Mairon parece sempre dividido, cindido pela necessidade de 

integração e uma busca identitária que o “livre” da situação de excluído e estigmatizado.  
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No entanto, não queremos generalizar a desordem e a violência como formas de revolta 

contra a exclusão, como se fossem o único mecanismo de defesa dos(as) adolescentes, uma 

vez que esses fenômenos são bem complexos, e a dificuldade com a  ordem pode  perpassar 

também pela inexistência de uma socialização passada, relacionada ao sentido da escola, 

respeito à autoridade, autodisciplina e problemas relacionados à gestão escolar e de sala de 

aula.  

 

3.2.2.8 Lara e Maria: conflito e conformação 

 

Os(as) educadores(as), em seus relatos demonstram um sentimento ambíguo que vai em 

dois extremos: por um lado expressam laços afetivos com os(as) adolescentes e um empenho 

em lhes oferecer segurança e cuidado e, por ouro, um desalento e uma sentimento de 

impotência diante da vulnerabilidade da situação social ao qual estão submetidos(as).  

A educadora Milena se questiona sobre a possibilidade de ajudar os(as) adolescentes, 

mas considera que só o fato de estarem institucionalizados(as) já os tornam “fracos(as)” 

diante do mundo e, principalmente, da escola. A educadora relata que Maria, por exemplo, 

tem muitas fragilidades e apresenta muitas dificuldades para resolver seus problemas 

apresentando uma grande defasagem escolar. A educadora relatou que em um momento, 

Maria foi a uma loja fazer uma compra e não conseguiu avaliar se o dinheiro que tinha 

disponível era suficiente para comprar o objeto de seu desejo. 

Ainda sobre Maria, os(as) educadores(as) a descreveram como uma adolescente 

“estressada”, e que o seu comportamento oscila muito, e que quando era interpelada pelos(as) 

educadores(as) sobre algum tipo de comportamento, a adolescente respondia de forma mal-

educada e tinha dificuldades em cumprir as regras do abrigo e da escola. Também afirmaram 

suas qualidades como capricho e organização e destacaram o fato de que Maria ficou grávida 

aos 15 anos e desde então, não tem frequentado a escola, se dedicando aos cuidados com o 

bebê, que desde que nasceu, também está institucionalizado. O educador Davi considera que 

“a escola não está preparada para receber Maria, a escola não está preparada para receber 

Maria e os conflitos que ela vivencia hoje, então ela não da conta de ficar naquele lugar”.  

A professora Marlene relatou que nos primeiros anos que lecionou aulas para Maria ela 

respondia todo mundo, brigava com todos(as) os(as) professores(as), mas que depois mudou 

de comportamento ficando mais tranquila, relatou que não via muita dificuldade cognitiva não 

e sim dificuldade de socialização com os(as) colegas da sala, que quando queria fazia as 

coisas na sala. Contudo, relatou ter aproximado mais de Maria por causa de outro adolescente 
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no abrigo e desde então, Maria apresentou maior aceitação dela, tanto que foi a única 

professora que ela convidou para o aniversário de 15 anos dela. 

Lara também era vista pelos(as) professores(as) como uma adolescente mais dócil ao 

mundo escolar, e mesmo apresentando profundas dificuldades de aprendizagem, se 

“conformava” a esse mundo. A própria adolescente relatou que gostava da escola, mas que às 

vezes conversava durante as aulas e a professora mandava bilhete para os(as) profissionais do 

abrigo. A educadora Jamile relatou que Lara sempre teve de enfrentar problemas na escola, 

além da defasagem escolar, ela era muito grande para a sua idade e sempre se destacava entre 

os colegas. A professora de Lara relatou que quando a adolescente entrou na escola, era uma 

criança tímida, calada e muitas vezes se mostrava triste: 

 

Em 2017, mostrava-se muito tímida, quieta, ficava no seu canto e com o 
tempo foi mudando. Dentro da sala de aula não participava, era apática, mas 
fora da sala conversava com os colegas. Já esse ano, teve uma mudança 
gradativa, positiva, e com certeza essa mudança foi devida a autoestima por 
ter conseguido um desenvolvimento para ela satisfatório, agora ela 
participava das aulas, se mostrava mais feliz, mais vaidosa. (Professora 

Tamiris). 

 

Segundo os(as) educadores(as), a adolescente Lara era tranquila e não dava trabalho na 

escola, mas faziam referência às suas dificuldades de aprendizagem, dizendo que ela 

conseguia assimilar os conteúdos escolares. Além disso, os(as) educadores(as) destacaram 

que Lara era afetada não somente pelas suas dificuldades de aprendizagem, mas também pelas 

múltiplas e profundas desigualdades de raça existentes em nosso país.   

Lara pra mim é uma criança! Ainda ela... É a que foi mais lesada em todos 
os sentidos porque... Porque ela é negra, porque é obesa, porque é o tempo 
todo, ela é rotulada como feia, como diferente, estranha, fedorenta, e isso 
tudo influência na aprendizagem. Ela vai pra escola com tudo isso na cabeça, 
e aí ela entende que ela não é capaz, que ela não é. Ela tem um problema 
muito sério com autoestima e a gente o tempo todo tava tentando trabalhar 
isso com ela e... O que as pessoas não conseguem entender, que a criança ou 
adolescente na escola, ela é o que ela é na vida dela. Então assim, se ela tem 

problemas e como Lara tem variados problemas, inclusive de aprendizagem 
mesmo, eu acho até que tem algum problema que a impede de entender as 
coisas da maneira como a maioria das crianças entende, é... Eu acho que 
tudo isso contribui para que ela se torne uma menina mais displicente, 
preguiçosa e que se julga incapaz e ai quando ela entende que é incapaz aí... 
A produção dela cai. (Educador Davi). 

 

Para Dubet (1994), o racismo é onipresente, o racismo se desenvolve pelas barreiras 

culturais e sociais e não é somente discurso não, é de violência e de agressão, e se manifesta 
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na segregação que proíbe certos empregos, certos bairros, certas escolas e etc. Apresenta o 

racismo sutil quando vêm através de olhares e atitudes explícitas que invadem a existência e 

negam o indivíduo como pessoa e passam a reduzi-lo a seu grupo. O racismo torna-se 

fundamental a experiência social do(a) adolescente, o racismo tem efeito cognitivo, ele 

transforma a experiência social, além disso, na medida que o racismo surge como uma 

negação da pessoa, provoca resistência e deixa o sujeito mais forte e este se afirma como um 

indivíduo e como um ser humano. “O racismo dá um sentido à raiva e recompõe a experiência 

social estimulando uma lógica do sujeito que se impõe às outras componentes da acção e as 

transforma” (DUBET, 1994, p.205). 

Contudo, a professora de Lara relatou que ela é uma aluna tranquila e que convive bem 

com todos(as) os colegas e professores(as), relatou que quando Lara chegou à escola 

apresentava muitas dificuldades, que era analfabeta, e que aos poucos foi se adaptando e seu 

desempenho melhorou. A professora acredita que as dificuldades de Lara foram adquiridas 

mediante a defasagem de outros anos escolares e causadas por vários fatores, destacando 

como maior fator para essas dificuldades, as experiências da adolescente na família de 

origem, desde o ventre da mãe. Já Lara relata sobre suas dificuldades escolares, mencionando 

as aulas de Educação Física. A adolescente relata que “fazer esse trem de ginástica que o 

professor dá, é porque tem coisas que ele manda fazer, só que eu não consigo aprender 

rápido”, no entanto conta que explica para ele sobre essas dificuldades e o professor sempre a 

ajuda. Relatou sobre o aprendizado na escola e disse a frequência à escola faz com que ela 

possa aprender a estudar, a fazer as atividades, as obrigações, as tarefas e “não brigar” com os 

colegas. A adolescente afirma também que a convivência na escola faz também com que ela 

aprenda “coisas erradas”, como “mexer com os outros e ficar com brincadeiras de mau 

gosto”.  

No caso de Maria, parece existir uma maior conformação e adequação ao abrigo. A 

adolescente relatou que em sua relação com a escola, se os(as) professores(as) ou a direção da 

escola precisasse resolver algo ou quisesse conversar com algum responsável sobre seus 

estudos, os(as) profissionais entravam em contato com uma funcionária da instituição de 

acolhimento, e o inverso também acontecia, ficando “tudo bem”. Mas contradizendo essa 

percepção de ausência de conflito na vida escolar relatada por Maria, o educador Davi 

afirmou que Maria cumpria minimamente as regras da escola, mas faltava muito e se envolvia 

frequentemente em muitas situações de conflitos na escola.  

Durante a entrevista com Maria surgiu o tema da comemoração do “dia da família” 

organizada pela escola e a adolescente relatou uma lembrança de quando começou a morar no 
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abrigo. Segundo ela, no dia dessa comemoração do “dia da família, era necessário que os 

alunos levassem um familiar para participar da comemoração. Segundo Maria, “falava que 

não tinha mãe, nem pai” e assim fazia parte da festa com um(a) funcionário(a) do abrigo, e 

relata ainda que quando tinha que fazer cartinhas para pai e mãe, ela se recusava a fazê-las e 

sobre o que pensava e sentia sobre isso, Maria afirmou: “eu penso que eu também queria um 

pai e uma mãe pra eu também poder levar para a escola”. 

Dubet (1994) apresenta uma interpretação de análise da instituição total, entendendo-a 

não somente com a intenção de controlar os indivíduos, mas também como responsável pela 

destruição de seu self, fazendo emergir um sentimento de distância em relação ao sistema. 

 

3.2.3.9 O acompanhamento da escolarização  

 

De acordo com Dubet (1994) é possível que os(as) adolescentes estigmatizados(as) 

aceitem (mesmo que de modo inconsistente e flutuante) a imagem negativa deles(as) mesmos 

produzida pela escola e a sociedade assim sendo eles(as) assumem uma pretensa de 

incapacidade, uma ausência de vontade e se conformam (aderindo ou negando) aos estigmas 

que lhes são impostos. 

Antes mesmo discutir a escolarização desses(as) adolescentes, e diante das explicações 

dadas pelos(as) professores(as) às dificuldades escolares dos(as) adolescentes, sempre 

vinculadas às condições de abandono familiar, questionamos os(as) docentes se consideram 

que a situação do(a) adolescente se modificaria se eles(as) estivessem junto à família de 

origem. Na percepção dos(as) professores(as), de modo geral, a situação dos(as) adolescentes 

seria ainda pior, dada a profunda vulnerabilidade das condições existenciais dessas famílias: 

Eu acho que seria às vezes pior. Eu acho que seria pior porque aqui, aqui nós 
temos de um tudo que você imaginar e aqui nós temos é... Praticamente 2% 

de alunos que tem, que mora hoje com um pai e uma mãe e num faz muita 
diferença não [...] É, mora com a tia, mora com avó, mora com... Nós temos 
um menino aqui na escola, fez acompanhamento comigo aqui e ele mora uns 
dias com a vó, uns dias com o pai, outro dia com a mãe dele, então ele tem 
três criações, na verdade não tem nenhuma. O nosso maior problema aqui. 
Eu falo que se a gente tivesse aqui dentro da escola uma assistente social e 
uma psicóloga pra atender essa escola de sete da manhã as cinco da tarde 

ainda ia ser pouco, é problema de A a Z ao quadrado. (Professor Eduardo).  

Aqui vivenciamos a experiência do conflito entre o melhor para um(a) adolescente pois, 

se de um lado existe a falta dos(as) pais, do apego emocional das preferências pessoais, do 

outro a dificuldade do processo da institucionalização, da vivência com estranhos e dos 
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problemas que a institucionalização certamente trará. O educador relata sobre o acolhimento 

dizendo que pesa muito para esses(as) adolescentes: 

Por que... Pensa uma criança que tem pai, a mãe, os irmãos, tudo direitinho 
né? Uma estrutura familiar organizada, ela vai ter dificuldade de 
aprendizagem com alguma coisa, eu tive! Ela vai ter, agora imagina quando 

a criança não tem estrutura, ela não tem nada disso organizado na vida dela. 
Aí hoje ela dorme numa cama, amanhã ela dorme em outra, aí hoje ela tem 
acesso às roupas dela, amanhã as roupas vão ficar num quarto trancado, ela 
não vai ter acesso a isso, hoje ela come o que ela quer, amanhã você tem 
uma grade pra trancar, e aí então é assim... É instável demais... E aí, como 
que eu posso ter a cabeça tranquila pra estudar né? Aprendizado... É você 
estar inteiro ali, pra você receber né, pra você trocar né, porque é troca o 
aprendizado, e ai... (Educador Davi). 

Os(as) educadores(as) mencionam que as condições do acolhimento também variam de 

acordo com os processos de gestão da instituição e que, em outros momentos anteriores essas 

condições eram mais frágeis e afetavam a vida dos(as) adolescentes acolhidos(as), inclusive 

em relação ao modo como os(as) profissionais do abrigo acompanhavam as atividades dos(as) 

adolescentes, incluindo as escolares.   

Sobre o acompanhamento das atividades escolares e a participação na vida escolar 

dos(as) adolescentes, de um modo geral, os(as) educadores(as) relataram que acompanham, 

no entanto, nem sempre dão conta de fazer tudo, mediante as muitas atribuições que 

executam: 

Por que... Como assim, é muita coisa pra pouco funcionário entendeu? 
Deveria ter uma pessoa, um capacitado pra escola, pra ajudar na escola. 
(Educadora Milka). 

Essa fragilidade do acompanhamento escolar e da participação na escola também 

aparece nos relatos dos(as) professores(as). Eles relatam que o relacionamento com o abrigo 

na maioria das vezes se consolida apenas com a direção e a supervisão da escola, e são poucos 

os contatos entre os(as) professores(as) e os(as) profissionais do abrigo. Uma tensão entre 

abrigo e escola pode também ser percebida nos relatos dos(as) professores(as) e dos(as) 

educadores(as):  

A minha relação com o abrigo é mínima, a profissional mandava bilhetes 
quando queria comunicar comigo [...] Mas já tive encontros presenciais 

também, a última relação presencial que tive com uma profissional de lá, foi 
pra resolver problemas que a mesma não se encontrava satisfeita com as 
minhas estratégias de ensino. Por sinal, achei muito negativo, pois a aluna 
apresentava um aprendizado real. (Professora Tamiris). 

Lara é um problema né! Eles vão passando os meninos de série, vai 
passando menino de série, ué, ela tá na quinta série! Mas, no papel ela só 
consegue fazer atividades de terceiro? E aí a escola faz o que? A escola só 
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empurra, a escola vai empurrando, vai empurrando... [....] Por que igual eu já 
expliquei, que ela tava no quinto mas fazia né, mal mal dava conta conta de 

fazer atividades do terceiro ano. Quando começamos a cogitar a escola né, a 
pressionar a escola, a escola também não gostou muito, a professora menos 
ainda. Imagina também! Você ser invadindo no seu local de trabalho né? Eu 
estou ali tanto tempo, sossegada, quietinha, sem ninguém mexer comigo e de 
repente vem um fulano de lá né? Pra me encher o saco entre aspas, porque a 
professora num gostou, pra ela estava muito cômodo. Fulano leva isso daqui 
e faz lá na casa, só copia. Mas só copiar a gente num aprende não né? Vai 
mais além, tem tantas outras coisas de outras formas de se trabalhar de 

ensinar, tanto é que no final Lara já num tava tendo mais prazer né? De ir pra 
escola, de estudar... (Educadora Milena). 

Contudo, a professora Tamiris também questiona o sistema de não reprovação adotado 

pela escola e pelo sistema escolar que, em sua visão, prejudica os(as) alunos(as). Ela indaga: 

“como uma pessoa chega ao 5º ano completamente analfabeta?”. A educadora Jamile enfatiza 

que Lara estava “bem atrasada”, que os(as) educadores(as) tentaram várias estratégias com 

ela, que procuravam frequentemente a escola tentando conversar sobre sua situação escolar e 

que chegaram a colocar a adolescente em um Centro de Atendimento Especializado (Caedes) 

para uma avaliação psicopedagógica, mas que até o momento da entrevista, os(as) 

profissionais deste Centro, não tinham ainda apresentado nenhum resultado dessa avaliação.   

Dubet (1994) faz uma crítica ao modelo escolar de forma serial ou mecânica, uma vez 

que se torna um modelo mais político em que a coordenação das ações vem de um 

ajustamento aos constrangimentos do meio, apesar da diferença dos atores e dos objetivos que 

a escola tem em vista. 

Sobre uma atividade recorrente em todas as escolas, as tarefas escolares que devem ser 

realizadas em casa (os deveres de casa), observamos que tanto os(as) educadores(as) quanto 

os(as) adolescentes vivenciam grandes conflitos para a efetivação dessa atividade. Sobre essas 

atividades, o educador Davi relata:  

Eu via aquelas tarefas extensas e eu falava assim: Gente! Eu não vou nem 
olhar, eu não ia nem abrir o caderno no lugar desses meninos, eu acho que 
nem ia ter caderno. [...]. Não acho que é por ai não, eu acho que é... a escola, 
e é uma crítica que eu tenho como professor também, faço parte da rede 
municipal de ensino, a escola ela tem que entender que, a estrutura familiar 
mudou, né? E hoje é pai e mãe trabalhando fora, muitas vezes menino não 

fica com pai e mãe, não tem ninguém pra acompanhar. Aqui na nossa casa, 
né, aqui é uma casa, agente tem uma estrutura que muitas vezes são oito, 
dez, quinze, já teve 22 meninos dentro da casa pra um ou dois funcionários 
é... Trabalhando naquele momento ali e aí tem que da conta de levar no 
médico, de pegar remédio, de, são N coisas pra acontecer né? E... e ainda 
tem que lidar com as emoções, com situações, e aí muitas vezes você 
também ta envolvido emocionalmente, muitas vezes o menino senta pra 
chorar e a vontade que dá é sentar e chorar junto e aí é difícil... (Educador 

Davi). 
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Outra educadora, Milka, afirma que conseguiam ensinar aos(as) adolescentes, mas 

como eles(as) apresentavam muitas dificuldades e defasagem escolar, e não conseguiam 

aprender os conteúdos na escola o trabalho de acompanhamento era muito complexo e difícil. 

Ela enfatiza que muitos(as) adolescentes que não apresentavam bom comportamento na 

escola, normalmente não traziam a tarefa e ou a escondiam dos(as) educadores(as). A 

educadora Jamile foi mais crítica em relação a isso e relatou: 

Bom, a gente está sempre atenta a... a ajudar eles né? A fazerem as tarefas, 
os trabalhos, embora as vezes eles ainda passam a perna na gente, porque 
esconde uma tarefinha aqui, uma tarefinha ali ne, e a escola liga reclamando, 

aí vai ver de fato eles estão mandando e eles não estão passando pra gente. 
Mas a gente tenta sempre ter uma parceria com a escola, entendendo o lado 
da escola, mas também que eles entendam o nosso lado ne, pra fluir um bom 
relacionamento, porque num é fácil dar conta de todo mundo, ensinar tarefa 
pra todo mundo, porque alguns ainda querem que a gente é, é... Saiba 
alfabetizar uma criança, a gente num está aqui pra alfabetizar a criança, a 
gente tá aqui pra ensinar a criança, e até isso a gente tem que tentar explicar 
pro professor, porque as vezes tá dando muito problema na escola: Não! Vai 

ficar em casa e você faz a atividade com o menino na casa, não! Eu não sou 
professora, sou educadora, eu estou na função de sentar, mandou tarefa, aí eu 
vou sentar, vou ensinar, vou ajudá-lo né. Agora formar, dar ele a formação 
eu num posso! Ai a gente as vezes tem essa pendência com a escola, de 
achar que a gente tem que ficar, por dar trabalho na escola, alguns as vezes 
por achar que a gente tem ficar com ele em casa. (Educadora Jamile). 

Podemos citar segundo Dubet (1994), sobre a guerra escolar com suas divisões de 

tarefas entre a instrução e a educação e que se constituiu uma instituição regulada de maneira 

muito firme, num momento em que as expectativas dos(as) professores(as), alunos(as) e 

famílias eram ajustadas, e que implicou uma forte segregação social quanto à escola. 

A educadora Jamile relata que os(as) adolescentes tinham muitas dificuldades, que 

alguns(as) se sobressaiam, mas ainda sim com problemas, exemplificando com coisas 

pequenas no dia-a-dia, descrevendo que uns(as) apresentavam dificuldades com a leitura, 

outros(as) com a escrita, outros(as) com em trazer a tarefa para casa.  

Os(as) adolescentes também apresentam informações sobre os deveres escolares 

desenvolvidas no contexto do abrigo. Lara, Maria e Almir relataram que os(as) 

educadores(as) os ajudam em suas tarefas escolares, mas essas atividades eram realizadas sem 

uma forte regulação por parte dos(as) profissionais do abrigo. Eles relataram dificuldades para 

organizar os tempos e espaços para a realização das tarefas, como pode ser ver nos relatos: 

“eu fazia a hora que dava” “é na hora que eu quisesse”.  

Contudo, os(as) educadores(as) apresentam ciência dessa falta de um momento 

específico e talvez rotineiro para as atividades dos(as) acolhidos(as), tanto que o educador 



120 

Davi apresenta justificativas para o frágil controle sobre as tarefas escolares apresentando 

interrogações e se posicionando diante da situação de institucionalização dos(as) adolescentes 

como algo que os desfavorece diante da escola: 

É, é engraçado isso porque eu sou pedagogo ne? E a minha área de formação 
é toda na área de licenciatura então assim, eu deveria cobrar mais eu deveria 
ser mais exigente e... e esperar mais, e ter uma expectativa maior para com o 
desempenho escolar deles e na verdade é o contrario porque... é... 
conhecendo a realidade dos meninos e a historia deles, e me colocando no 
lugar deles eu percebo que, que eles já fazem muito assim, ne, eles, o 

desempenho deles é muito bacana, eu acho que se eu tivesse no lugar deles, 
eu teria um desempenho muito prejudicado mesmo assim, eu acho que logo 
quando eu entrei aqui eu tive uma reflexão e isso eu levei e trouxe até os 
últimos dias, que nós adultos a gente erra muito, e a gente não fica de 
castigo, ne, e a gente num... e não acontece coisas que acontece com eles e 
agente tem mãe e a gente tem pai, a gente tem irmão, a gente tem todo 
mundo e eles não, então é difícil. É difícil cobrar deles uma coisa que eu 

acho que a gente não conseguiria cobrar da gente mesmo, entendeu? Então 
eu acho que eles já fazem muito assim... (Educador Davi). 

Talvez seja mesmo uma tarefa difícil para os(as) educadores(as), uma forte exigência 

em relação ao desempenho escolar dos(as) adolescentes, uma vez que de acordo com Dubet 

(1994), a origem social e suas condições culturais e materiais, determinam, ou ao menos 

comprometem fortemente, os resultados escolares, se avaliados com rigor.  

Os(as) professores(as) também foram perguntados sobre a relação escola-abrigo. A 

professora Marlene acha que a escola “tem que andar de mãos dadas” com a família para 

existir “um comportamento diferenciado”, mas que não sabe como o abrigo se comporta 

mediante o acompanhamento escolar, enfatizando que a adolescente Maria não fazia “nada” 

na escola. Questionada sobre a responsabilidade da escola em levar a informação aos 

profissionais do abrigo sobre a falta de compromisso de Maria com os afazeres da escola, a 

professora Marlene justificou que são quase dois mil alunos para três supervisoras escolares 

(pedagogas) e não sabia como era realizada essa comunicação entre escola e abrigo. Afirmou 

também ter dúvidas sobre as razões do comportamento da adolescente, como se vê a seguir:  

Então assim! Eu não sei a falha a onde acontecia, se era dela, ou se era daqui 
porque ela não fazia as atividades. Por exemplo as atividades que era pra ser 
feitas aqui eles não fazem, como é o caso por exemplo. Eu não sei, por que 
no passado eu dei aula pra irmã, este ano não, mas a irmã não fazia nada 

também não, entendeu? Então eu não sei se é aqui, entendeu ou se é dela, 
mas ela não fazia as tarefas. (Educadora Marlene). 

Podemos analisar a realização de tarefas escolares a partir também do relato de Mairon 

que associa o cumprimento dessa “obrigação escolar” com as características de ser um bom 

aluno:  
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Só fazer tarefa e ficar calado, não precisa saber de nada, só fazer tarefa e 
ficar calado na sala. (Adolescente Mairon). 

Dubet (1994) enfatiza a relação da experiência dos atores na forma de escolhas e 

alternativas na escolarização e critica o discurso do ideal utilitário da escolarização como uma 

ideologia e como forma de determinar posições sociais. Também podemos avaliar aqui (“só 

fazer tarefa e ficar calado”), a ação estratégica do adolescente Mairon para se integrar ao 

sistema escolar, para “ser um bom aluno” e, de algum modo, nele sobreviver. 

O professor Eduardo relata que o adolescente Mairon sempre cumpre as tarefas 

escolares na disciplina que ele leciona. Ele acredita que o adolescente é capaz de aprender os 

conteúdos escolares e que só precisa ser “arrochado”. Relata também que ele participa das 

aulas, que faz as atividades, que analisa, que acompanha o raciocínio, e que não vê 

dificuldades nele dizendo que ele é muito esperto. Essa adesão de Mairon aos estudos é 

confirmada pela educadora Jamile que ressalta que a leitura em voz alta é a única dificuldade 

do adolescente. Mas essa adesão às tarefas escolares não se dá em todos os casos, e, 

principalmente com o adolescente Almir, que segundo os relatos não realiza com frequência 

as tarefas escolares na escola e no abrigo. 

No entanto, de acordo com os dados obtidos na pesquisa, há uma defasagem escolar, 

uma vez que os(as) quatro adolescentes investigados(as) estão matriculados(as) em série 

escolar abaixo do esperado para a idade deles(as). Para entender melhor a situação escolar 

dos(as) adolescentes, perguntamos sobre sua relação com a leitura e a escrita, assim Almir, 

Mairon e Maria declararam que sabem ler e escrever, Mairon ainda respondeu: “mais é claro, 

Nossa Senhora”. Já Lara não demonstra a mesma convicção sobre suas habilidades de leitura 

e escrita afirmando que sabe escrever e ler “mais ou menos”.  

Todavia, buscamos conhecer a visão dos(as) adolescentes a respeito das 

matérias/disciplinas estudadas em sala de aula. Mairon relatou não gostar de nenhuma 

matéria, e disse ter mais facilidade em artes. Almir gosta de Educação Física e não gosta de 

história nem português, que nomeia como a matéria mais chata, ademais relatou ter facilidade 

em matemática e descreveu as matérias historia, geografia e ciências como conteúdos em que 

apresenta mais dificuldades. E quando perguntado sobre o que estudava nestas matérias que 

não gostava respondeu:  

Porque ci... ci... ciências mexe com organismo também, e história mexe com 
Dom Pedro Álvares Cabral esses trem assim e geografia mexo com, aquele 

trem de gre, ganuiche, granuiche... granuiche, naquela linha do equador 
assim oh, divide o mapa. (Adolescente Almir). 
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A adolescente Lara relatou gostar de Educação Física, inglês e artes. Considera 

matemática e português as matérias mais “chatas”, relatou que a aversão à disciplina 

Português tem relação com as dificuldades com a leitura e interpretação de textos. A 

adolescente afirma gostar muito da disciplina artes porque desenha, e parece ser uma 

atividade que lhe dá prazer. 

Já Maria afirma gostar de matemática, ciências e geografia, mas não de português, 

inglês e artes, sobre o português relatou:  

Na verdade, é porque tem texto, aí a gente tem que marcar, eu não sei qual 
que tem que marcar, aí minha cabeça fica meia embolada. (Adolescente 
Maria). 

Por conseguinte, outra tarefa necessária nesse acompanhamento escolar dos(as) 

adolescentes institucionalizados(as) diz respeito à escolha da escola ou à mudança de escola 

em alguns momentos da trajetória escolar dos(as) adolescentes. Todos(as) adolescentes 

relataram que a responsabilidade da escolha do estabelecimento de ensino e da matrícula 

escolar era da coordenação e dos(as) educadores(as). Os(as) educadores(as) portanto, 

justificam os modos como essas escolhas foram e são realizadas. 

Tudo conversado aqui na unidade é entendido né. A gente observa muito 
também, se é área de risco, se convém, ou se não convém deixar opinarem. 
(Educadora Milena). 

Não obstante, segundo as orientações legais, para a instituição cabe à orientação de 

manter as crianças e adolescentes na mesma escola que estudavam antes de vir para o abrigo, 

para evitar rompimentos de vínculos de amizades e mudanças radicais na rotina e evitar 

prejuízos acadêmicos, salvo por questões judiciais e ou de segurança dos mesmos (BRASIL, 

2009). 

Consoante aos processos de escolarização, relevante evidenciar uma fala do professor 

Eduardo quando relata sobre uma vantagem de não haver discriminação na escola em que 

leciona e retrata a naturalidade das coisas e diálogo que mantêm com seus(as) alunos(as). 

Nesse discurso apareceu à expressão “meninos do governo” que nos chamou muita atenção, 

vejamos: 
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Teve uma vez que a supervisora em uma reunião de pais, até outro dia voltou 
nesse assunto, falou de menino, menino do governo, meninos de governo, aí, 

aí eu falei: Ô gente, que, que é isso menino de governo, ah supervisora falou 
sim. Ah! Falou mesmo, menino de governo gente, são os meninos que, que 
recebe bolsa família, são os meninos que às vezes são inseridos num, no em 
outros programas e são meninos que as vezes o governo cria também os 
projetos de aceleração de aprendizagem, que não é o casos seus, que vai pro 
Eja, que vai, são os programas de aceleração de aprendizagem, por isso que 
a supervisora está chamando de menino de governo mas vocês não são 
meninos de governo, vocês são meninos que podem estudar em tempo 

regular que vocês dão conta, tá beleza! Aí quando foi hoje no reforço eles 
tornaram a falar. Os meninos, e os meninos de governo Eduardo! Os 
meninos de governo, os meninos de governo então com esse negócio de que 
num vai mandar os recursos hein, isso eu pude refletir com eles. É! Os 
meninos de governo agora não vai ter mais nada né, porque num está tendo 
dinheiro uai, como que vai pagar os projetos dos meninos de governo: Eu 
falei, é... Calma! Por enquanto é os funcionários, os meninos de governo, 

deixa eles lá com a bolsa família deles que é dinheiro do governo federal que 
eles recebe, e assim o negócio vai... Eles entende e passa, o assunto morre, 
mas nós não temos aqui esse negócio de discriminação não! (Professor 
Eduardo). 

Silva (1997) apresenta uma realidade diferente da citada pelo professor Eduardo, porque 

referencia os filhos do Governo que vivenciaram suas vidas institucionalizadas. Contudo, nos 

ajuda analisar essa questão e faz referência aos chamados filhos do Governo que tiveram seus 

direitos de cidadãos retirados, tirados seus direitos naturais e a dignidade de seres humanos. O 

autor defende que o Estado deva reconhecer e restituir a dignidade sendo uma condição básica 

para uma pessoa viver com o mínimo, logo enfatiza não ser nenhuma bondade nem concessão 

do Estado e sim um direito do cidadão. Ademais, falamos de uma realidade diferente, mas 

os(as) adolescentes pesquisados(as) e que são em dois casos alunos do professor, são filhos do 

Governo e devem sentir-se bem incomodados e mais uma vez estigmatizados pela condição 

imposta a eles e exposta aos outros. Ainda, como podemos pensar essa exposição da escola, 

uma vez que é espaço de formação, de conhecimento e entendimento na busca dos direitos e 

não reconhecer a responsabilidade do Estado, na maioria das vezes omissa aos direitos 

básicos e faltosos das pessoas? 

 

3.3.2.10 Duas instituições, interações entre escola e abrigo: tensões e aproximações 

 

Podemos pensar para esse eixo, sobre posicionar as duas instituições nesse instante, 

ambas com descrições e determinações de fortes regras, rotinas e comportamentos que devem 

ser considerados. Podemos pensar a escola que com os modelos educativos, as tensões entre a 



124 

educação, a instrução e a finalidade, conduziu o sistema escolar para ajustamentos parciais, 

muitas vezes para condição de estabelecimentos e ou de classes? 

Silva (1997) apresenta os mecanismos da vida na instituição que operam de forma 

resistente, há de considerar o espaço como uma rotina entediante, a ociosidade, a delimitação 

de espaços, o controle dos corpos e movimentos e assim, pouco entendido por quem tem a 

responsabilidade sobre o indivíduo. Podemos pensar o abrigo e a escola nesse caso, como 

instituições que participam dessas limitações. 

Para tanto, e considerando que os(as) adolescentes estão sobre a tutela do Estado, 

imaginamos que ambas as instituições poderiam estar alinhadas na condução desses(as) 

adolescentes, contudo percebemos que as coisas não funcionam bem assim. Por meio dos 

discursos observamos que a forma mais frequente de aproximação entre escola e o abrigo, é 

sempre quando o(a) adolescente causa algum mal-estar na escola, Maria relata que:  

Quando respondia a professora ou o aluno, ou fazia alguma bagunça a escola 
chamava uma funcionária do abrigo na escola pra conversar. (Adolescente 
Maria). 

Percebemos que o(a) aluno só é visto quando faz algo errado, quando precisa ser 

chamado à atenção. A professora Marlene relata que várias vezes acionou responsável pela 

adolescente Maria porque ela dava muito trabalho, mas não sabe se surtiu efeito, pois não 

repassam as informações, enfatiza que não entende como funciona essa aproximação da 

escola e da instituição, que são questões pedagógicas e os(as) professores(as) não se 

envolvem, contudo, relata que até hoje quando Maria é lembrada sempre aparece muitas 

restrições e sempre no sentido ruim. Relatou que na sala de aula ela mesma tenta resolver os 

problemas, que ela age com “bate e volta” e os(as) alunos já conhecem e sabem como ela faz. 

Apesar de denunciar a falha da escola, justifica:  

Porque na verdade assim: A... a... essa escola é uma das maiores escolas que 
a gente tem, por ser uma escola central é uma das maiores escolas que nós 
temos aqui que atende fundamental II, e o médio e tem ainda EJA. Então 
hoje é uma média de dois mil, 1900 alunos e aí a gente peca também na 
questão do, do prof, do, do profissional igual por exemplo, pra dois mil 
alunos, vão colocar a conta redonda nós temos três supervisoras, então elas 

num dão conta, entendeu? Por mais que eles queiram, eles não dão conta, 
igual por exemplo, o ensino médio ainda é um, é uma questão, funciona 
bem,  nosso ensino médio a gente não tem muito esse tipo de problema, mas 
o nosso fundamental ele precisa de ser reforçado porque a clientela que nós 
recebemos, o perfil de alunos que recebemos  é um perfil muito assim 
peculiar, aqueles meninos que tem muito problema é, de estrutura familiar, 
muitos, né, é mãe que tirou o filho da barriga, é muito assim, é menino que, 
muito menino que tem filho, pais presos então assim, é o perfil dessa escola 
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a tarde, então assim... Então existe assim: Eu gosto do meu fundamental II 
eu gosto daqueles meninos ali, eu gosto, se vê, eu gosto. Então a escola 

agora tão com uma alternativa de colocar, tentando inserir o ensino médio a 
tarde pros professores irem conhecendo, porque os próprios professores 
efetivos da escola, que estão na escola a mais tempo eles abominam aquilo 
lá, a tarde. [....]  Porque também eles não entendem que a nossa clientela é 
diferente, porque por exemplo, lá no médio vem muito aluno de escolas 
consideradas boas, então tem essa questão das cotas né, tem a questão da 
falta de dinheiro, da crise né, então esse ano que tá todo mundo muito 
apertado, o que nós recebemos de meninos de escola particular... Então o 

perfil do médio é um, e o perfil do fundamental II é outro, embora eu acho 
que o fundamental II dê problema em todas as escolas, é da idade. 
(Professora Marlene). 

De acordo com Dubet (1994), os atores sociais passam tempos explicando o que e por 

que o fazem, existe uma necessidade de se justificarem. Os indivíduos colocam a sua 

experiência à distância, e com levantamento da questão sentem-se obrigados a argumentar, 

apelar para critérios de justiça, e assim, sua experiência será acerca da relação com o outro e 

aos debates da situação logo, a experiência social é crítica.  

De acordo com Dubet (1994), a escola produz hierarquias e qualificações escolares a 

partir das hierarquias sociais que são dadas e afirma que a escola garante as funções de 

educação, de seleção e de socialização, contudo são funções hierarquizadas e que traduzem 

imagem de transformação dos valores em normas e das normas em papéis, e ainda, que essas 

funções não formam um todo, sendo trabalhadas em relações de tensões muito fortes. 

Não obstante, podemos pensar a realidade desse público na mais alta vulnerabilidade 

social que, se não forem bem acolhidos(as) pela escola, jamais conseguirão alcançar a chance 

de ir adiante em seus percursos escolares, haja visto que já não trazem o melhor de suas 

experiências. Dubet (1994) apresenta a massificação escolar que tem transformado as 

modalidades de distribuição das qualificações da escola, evidencia que os(as) alunos(as) 

vivenciam a competição, as ambições, os recursos e as capacidades dos(as) alunos(as) e suas 

famílias e assim constituem hierarquias sensíveis no sistema e faz com que as desigualdades 

escolares reproduzam as desigualdades sociais. 

A professora Tamiris e o professor Eduardo relataram que, em poucas vezes, precisaram 

chamar ou comunicar problemas ao abrigo e que quando esses problemas aconteciam, eram 

resolvidos na própria escola. A professora Daniela relatou que comunica a inspeção, 

supervisão e direção, porém questiona sua posição enquanto professora:  

Porque eu sou o tipo de professora assim oh: Sala de aula, ambiente de sala 
de aula, eu não admito conversa, brincadeirinha, senão, qualquer coisinha 
dispersa e não aprende né. Agora tem professor que faz vista grossa,  menino 
brinca, joga papel. E eu num deixo não, então, eu chamo atenção dele, aí ele 
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já, já cismou comigo. Ah num gosto desta professora, num sei que lá mais, 
que lá mais... Porque eu num deixo acontecer nada fora do amb, naquele 

ambiente ali, então aí quando ele chegou lá ficou sem assistir minhas aulas 
não sei quanto, assistia de uma professora mais a minha não assistia, falei 
assim: Ô meu Deus do céu, agora a culpada sou eu, será que sou eu? Né? 
Porque só comigo que ele num fica, mas num é... Num é não, porque eu num 
aceito entendeu? Se ele tá ali, se é um aluno regular, ele tem que comportar 
igual os outros. (Professora Daniela).  

Cabe ressaltar por um lado à noção da prática questionada pela professora e descrita por 

Dubet (1994), com o texto de Bourdieu
7
 (“agora a culpada sou eu, será que sou eu?”), essa 

noção resulta da vontade de superar a alternativa entre o subjetivismo e o objetivismo, entre o 

ponto de vista do ator e a lógica do sistema, mas Bourdieu recusa o objetivismo no qual a 

ação seria um papel já escrito e o subjetivismo que implica o reconhecimento de um ator livre, 

que segue suas intenções, porém descreve que a ação não é mecânica e nem racional, mesmo 

que o sujeito escolha a liberdade isso não impede que esteja submisso a ritos sociais e as 

crenças. Bourdieu defende a prática como a realização do habitus que quer dizer “um 

conjunto de códigos e de disposições adquiridas de maneira precoce e que o indivíduo põe em 

prática na diversidade das circunstâncias (p.76), tendo então, por outro lado, a exigência da 

professora para que haja a interiorização do habitus (“se é um aluno regular, ele tem que 

comportar igual os outros”).  

Por outro lado, na visão dos(as) educadores(as), percebem as falhas da escola, mas 

também, vêm falhas no abrigo. O educador Davi relatou que mantém boa parceria com a 

escola e que, na sua percepção, as professoras sempre tentam compreender e acolher as 

demandas do abrigo. Já educadora Milena relatou que conversa com a direção da escola, mas 

que, na maioria das vezes, os(as) profissionais da escola ligam para o abrigo, apenas para 

fazer reclamações sobre os(as) adolescentes. A educadora Milka afirma, de modo similar, que 

as comunicações da escola versam geralmente sobre comportamentos e não sobre 

aprendizados.  

A educadora Milena relata também que, em um momento em que os(as) profissionais 

do abrigo foram chamados pela escola para tratar de assuntos da aprendizagem da adolescente 

Lara, percebeu um forte constrangimento por parte dos(as) profissionais das duas instituições. 

A educadora também relata sobre as dificuldades encontradas nesse processo de 

acompanhamento escolar. 

                                                           
7
 P. Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Éd. De Minuit, 1980. 
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Porque eu acho assim: Que a escola, ela poderia, se a escola falhasse e aqui 
talvez apertasse um pouco mais entendeu? É meio confuso porque assim, eu 

acompanho você na tarefa, porque isso é o meu trabalho, mas eu já tenho 
outro sujeito que não acompanha porque: eu não ganho pra isso, eu não sou 
professora entendeu? Então assim, é muito difícil às vezes eu falar do outro, 
entendeu? Porque igual eu tô te falando, eu faço da forma como eu aprendi, 
entendeu? Tipo assim, quando eu vim pra trabalhar aqui, me foi, me 
passaram o seguinte né: Você vai estudar com as crianças e tudo mais, então 
assim, desde um sempre eu sei que a minha função é, se ta na hora de fazer a 
tarefa, então agora a gente vai sentar e vai fazer a tarefa. Então lá, por 

exemplo duas crianças que ficaram aqui, eu tinha os meus dias de estudar 
com ela, elas estavam desenvolvendo, chegava certo dia eu já via que andava 
um pouquinho mais pra trás, então assim não tinha um segmento entendeu? 
Eu entendo também que, o adolescente ele é mais difícil. Ah ele não quer, 
ele tá assim, ele tá assado né? Mas também eu não posso privá-lo é... Porque 
eles vêm também né, com essa cultura de: eu não preciso estudar, eu não 
preciso disso, eu não preciso daquilo né? Então eu tenho que tá ensinando 

pra ele que isso é preciso né, então fica muito complicado as vezes. 
(Educadora Milena). 

Não podemos deixar de citar as lógicas da experiência definidas pelas relações sociais e 

por conflitos, conflitos esses que dependendo da implicação é colocado como o que está 

socialmente em jogo, contra o que ameaça e põe a autonomia como impossível (DUBET, 

1994).  

Contudo, a educadora Jamile apresenta conflitos na relação do abrigo com as escolas, 

porque, segundo a sua percepção, a instituição escolar não consegue cumprir a sua função 

educativa, manter os adolescentes na sala de aula e em construção de seu aprendizado. 

Às vezes a gente vive se bicando né? Mas aí a gente tenta mostrar pra eles 
que alguma coisa tem que ser feita. Ah mas aqui não é lugar dele, mas o 
lugar dele é onde então? Eu tenho que trazer ele pra escola, ele não pode 
ficar em casa, ele tem que estudar, o lugar dele é aqui né. De sete as onze o 

lugar dele é aqui na escola, o que que vai ser feito né? E as vezes quer matar 
a gente, a gente vê na cara da pessoa que tá querendo voar no pescoço da 
gente porque, a gente leva o menino pra escola, mas o lugar dele é na escola. 
E eles também tem que ter esse entendimento, na hora de buscar a gente não 
busca? Não é nossa obrigação? Não está aqui com a gente? Então! Então tem 
que ser feito, o papel tem que ser desempenhado. (Educadora Jamile). 

Na sequência, tentamos questionar sobre a cobrança da escola sobre a instituição, 

fazendo alusão a saber se tem uma cobrança como acontece em relação às famílias e o 

professor Eduardo alegou que sim, justificando que tudo é informado a instituição.  

Já na visão da professora Daniela, a escola deveria cobrar mais, cobrar da instituição o 

que pode ser feito, entendendo que talvez ela tenha um poder maior do que a escola, mas 

deixou entendimento de que a escola e a instituição estão se encontrando para tentar criar 

soluções, no entanto sem resultados efetivos, o mesmo é entendido pela professora Marlene 
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que acha não estarem tendo efeitos positivos, mas que a escola tem uma preocupação com 

esse adolescente.  

Podemos terminar este tópico com um questionamento de Dubet (1994), que pergunta 

como conciliar a autonomia do ator e o caráter determinado da ação? Contudo, Dubet recusa a 

ideia de separar o ator e o sistema como se fossem diferentes, e descreve as lógicas da ação 

como responsáveis para que o sujeito se constitua e construa uma ação autônoma e uma 

identidade própria. Podemos pensar em todos(as) sujeitos(as) envolvidos(as) (professores(as), 

educadores(as) e adolescentes) e citar “o sujeito social é definido por um jogo de tensões, por 

um trabalho e não por um ser” (DUBET, 1994, p.260). 

 

3.2.2.11 Para que serve a escola? Expectativas de futuro 

 

“Os problemas sociais têm as falhas particularmente visíveis da experiência social” 

(DUBET, 1994, p.263), por esse motivo, uma sociologia da experiência social pode envolver 

os problemas da escola, da educação, do trabalho e etc., além das posturas que põem em 

evidência a inadequação da subjetividade dos indivíduos e as expectativas objetivas.  

Segundo Silva (1997), as pessoas em instituições não têm consciência nem da lógica 

que vivenciam os procedimentos nem das consequências futuras da institucionalização, 

certamente estarão estigmatizados e marcados pelo nome, sinais corporais, sentenças judiciais 

e reproduzindo modelo de suas próprias existências.  

Quando queremos entender para quê serve a escola na ótica desses(as) adolescentes, em 

todos os casos, eles(as) parecem entender a escola como algo bom, mas não sabem dizer o 

porquê. Vejam que Mairon apresenta um discurso incorporado da escola ser algo bom, ou 

seja, o adolescente reflete um discurso social de que a escola é necessária para a mobilidade 

social, que a inserção nela é compulsória e inevitável, mesmo em um cenário social de 

profundas desigualdades sociais e escolares (de acesso, permanência, qualidade da oferta, 

etc.): “Num sei não, ês falam uai”, sem apresentar expectativas, Mairon não acredita que a 

escola poderá ajudar em seu futuro.  

Já os(as) adolescentes Maria, Lara e Almir descrevem de forma diferente, relatando ser 

a escola importante para a vida e para o futuro. Maria ainda lembrou que não irá deixar seu 

filho abandonar a escola como ela fez.   
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É bom ter os estudos né! A gente tem que ter estudo pra conseguir as coisas. 
(Adolescente Maria).  

Que é um futuro, pra amanhã a gente trabalhar, ter um emprego, ter uma 
casa pra morar... É que eu aprendo, aprendo a lê, escrever, quando eu sair de 
lá e formar eu tra... é trabalhar, ter emprego, arrumar minha casa [....]  
porque se a gente não estudar, não tem emprego ué! Porque é difícil, porque 

tem quem pede, se você estuda, se você estudou, ai é difícil, pra arrumar 
emprego. (Adolescente Lara). 

Mas, a escola de fato, garante a todos, esse futuro esperado? Dubet (2008), questiona a 

escola que distingue o sujeito pela sua origem social. Vemos de forma bem clara no decorrer 

dos discursos como os(as) adolescentes institucionalizados(as) sofrem pela condição imposta 

a eles(as) e como que a escola não se apresenta de forma a oferecer oportunidades iguais a 

todos(as). 

Os(as) adolescentes foram questionados(as) também sobre qual idade imaginam que 

irão estudar, e assim, temos Almir e Lara que pensam estudar até os 15 anos, Maria pretende 

estudar até formar, fazendo referência ao ensino médio e Mairon demonstra uma certa 

submissão ao destino, relatando: “que Deus me dé, tá isso mesmo” (Adolescente Mairon).  

Será que aqui podemos pensar a alienação do sujeito que surge como uma falta de 

sentido? Dubet (1994) nessa perspectiva descreve uma experiência alienada, um sentimento 

de viver uma vida sem sentido, de impotência, sentimento de ser espectador da sua própria 

vida, da experiência de uma privação da autonomia dominada pelo sistema. E talvez seja uma 

justificativa também para tão poucas expectativas frente aos estudos desses(as) adolescentes 

uma vez que segundo Dubet (1994), podemos falar de um sistema escolar caracterizado por 

uma seleção social e consequentemente seleção escolar em um mundo que distribui de modo 

muito desigual as oportunidades de aceder a este(a) ou àquele(a).  

Logo quando incitamos ao que fazer no futuro, Almir faz referência a coisas que 

precisam de estudo, e quando questionado sobre não gostar de estudar e não ficar na escola se 

esquiva e diz que “então vô trabaiá, eu já tenho carteira de trabalho”. 

Se Almir calcula, mesmo que não totalmente de modo consciente, as chances reais do 

que poderá fazer no futuro, vejamos o que Bourdieu (2013) discute sobre as chances objetivas 

de sucesso escolar diante das condições de existência. O autor defende a tese de que as 

expectativas de futuro estão atravessadas e condicionadas (em graus diferentes, dependendo 

da posição ocupada no espaço social) pelas condições materiais e culturais de vida. Sendo 

assim, os sujeitos vindos de famílias culturalmente e economicamente desfavorecidas fazem 

um cálculo mais ou menos consciente das suas chances reais de sucesso, tendo em vista as 
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trajetórias sociais de seus pares do grupo social, e assim rebaixam suas expectativas para um 

futuro possível. O autor descreve ainda sobre aqueles(as) que a escola rejeita, ficando assim, 

os(as) próprios(as) sujeitos(as) convencidos(as) de que eram eles(as) que não queriam ou 

almejava a escola, contribuindo para persuasão de que eles(as) (incluindo Almir) não eram 

feitos para a escola e nem para a posição social que poderiam alcançar por meio da 

escolarização. 

Esse fatalismo do destino, previsto por Almir para o seu futuro de vida, também aparece 

nos discursos dos(as) educadores(as): 

Igual, já o Almir. O Almir a gente não vê ele, a gente olha pra ele assim, a 
gente não vê perspectiva nenhuma, eu não consigo ver, isso dói, dói porque 
às vezes a gente fala isso com ele. As vezes a gente fala de uma maneira 

errada, de uma maneira que não era pra falar, a gente fala, os colegas ouvem: 
Ele vai virar um mendigo, que ele não gosta de banho. E ele tem pavor, a 
gente vai na praça, ele morre de medo de ver esse rapaz que fica dormindo 
na praça, mendigo, ele morre de medo, e quando a coisa tá pegando, tá feia, 
a gente fala mesmo: Quer ficar igual fulano Almir? No meio da rua? Então 
acho que a maneira as vezes que a gente aborda é muito cruel né? Não que 
eu, eu profetizo isso pra ele, que eu quero isso pra ele, jamais... Que eu quero 

que ele se torne alguém, mas as escolhas que ele feito hoje, leva né, a um 
futuro frustrativo aí... (Educadora Jamile). 

Porém a professora Daniela relata ter esperança de que talvez tenha um medicamento 

para que possa ajudar o adolescente Almir a melhorar a sua concentração e assim ele obter 

melhor desempenho na escola. Entretanto, relata que vão tentando conduzir da melhor forma, 

que se controlam mediante as agressões verbais, mas que os(as) professores(as) têm medo da 

violência física. As expectativas da professora sobre o adolescente estão marcadas (e 

rebaixadas) pelas condições vulneráveis em que ele vive, ou seja, as marcas sociais imprimem 

o futuro do adolescente, na visão dessa professora: 

Olha! Se for continuar nesse patamar aí, eu acho que vai chegar um ponto 
que ele não vai, que vai desistir mesmo, ele não vai querer ir né? E a gente 
assim, é complicado falar o destino dele né? Pode ser que no meio do 
caminho ele siga um outro caminho, talvez consiga uma profissão, vai 

concentrar naquilo ali, mais pode ser que ele vai pelo caminho da, da outra 
família. Quando ele chegar os 18 anos que ele, é a idade que ele sai de lá, ele 
pode ir procurar a família, aconchego ali e vai se dá bem, vai... A gente não 
sabe o que, que pode acontecer né? Talvez na hora que sair dali ele vai estar 
sem lugar pra ir né? Ah vou lá pra casa da minha família, vou vê lá! Aceitar 
né, aí começa aquela vida né, desregular, mas a gente tem, a gente reza pra 
não acontecer isso né? Ah num gosto de escola não! Tem muitos que fazem 

isso, não gosto escola, sai da escola, mas vai procurar um trabalho, uma 
coisa que gosta de fazer, até... né, mas é isso mesmo, a gente num sabe né? É 
uma interrogação, não sabe o que, que vai acontecer... é tem vários caminhos 
né, não sei qual que ele vai seguir aí não! (Professora Daniela). 
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De modo similar a Almir, diante de sua situação de vida, e movida pela urgência da 

necessidade (BOURDIEU, 2008), Maria relata que “agora tem um filho”, o que mais deseja 

“é sair do abrigo com ele” e não reproduzir o abandono materno que sofreu em sua infância. 

Ela afirma que não pretende contar ao filho que ele nasceu e morou em um abrigo, desejando 

protege-lo do estigma da institucionalização por ela vivido. Relatou ainda que não pensa em 

nenhuma profissão para o futuro e interpelou a pesquisadora dizendo que faltava uma 

pergunta a ser feita a ela, e que deveríamos fazer a pergunta sobre como é ser mãe: 

Uma emoção muito grande! Eu fico pensando assim: Nossa! É meu filho 
cara! Fico emocionada, da vontade de morder sabe, sair do abrigo com 
ele.[...] Antes eu pensava em voltar a estudar, agora eu não penso mais não. 
Agora eu tenho que trabaiá onde que tem, que me aceita né, onde que tem 
gente que precisa. Às vezes eu acho que minha vida vai ficar boa, às vezes 
não. Porque quando eu for embora e tiver tudo lá fora, eu vou ficar sentindo 
falta do abrigo. (Adolescente Maria).  

A professora Marlene acredita que para os(as) adolescentes que têm vivência de residir 

em um abrigo, é pouco provável que não tenham comportamentos “ruins”. Relatou que 

eles(as) não conseguem ter continuidade nas suas atividades, e que não percebem que o abrigo 

pode ser bom para eles(as), protegendo-os(as) de uma situação de muita vulnerabilidade. A 

professora Marlene apresenta expectativas para os(as) adolescentes de uma carreira escolar 

curta e uma rápida inserção no trabalho. Marlene acrescenta ainda que “a gente prega esse 

negócio de que escola é feito pra todo mundo, não é não, não é não, entendeu?” e relata sobre 

Maria:  

Até pra ela sobreviver porque, ela precisa de um mínimo né? Uma 

alimentação, um leite do menino, uma fralda, roupinha entendeu? Então ela 
vai começar a trabalhar. Mas eu acho que a escola pra ela agora, ou de 
repente ela dá um tempo ou de repente também ela consiga valorizar a escola 
num outro momento da vida dela entendeu? Porque assim, eu trabalho com 
EJA também, então eu já tive alunos que, eles, eram péssimos alunos, tô com 
dois lá a noite que eram bombas no fundamental, de dá trabalho, de 
responder, de não fazer nada, menino de 17 anos no sexto ano, muito 
atrasado e aí, a escola não aceitou, mais tipo assim, mandou pro EJA, pro 

ensino fundamental do EJA e hoje o menino voltou para a escola, pro EJA 
também, mas com outra proposta, ele percebeu que o negócio é 
conscientização, ele percebeu que escola vai melhorar a vida dele em algum 
ponto entendeu? Porque hoje até pra arrumar trabalho, porque assim, a Maria 
ela tem uma boa aparência entendeu? Então assim, ela não é uma aluna que, 
que vai aceitar se submeter a qualquer trabalho, então pra ela conseguir um 
trabalho né, ela vai precisar de finalizar essas etapas aí, pelo menos o ensino 

médio. Eu sempre falo na cabeça deles: Oh! Vocês não precisam de fazer 
faculdade, mas o ensino médio vocês têm que fazer, até o ensino médio 
vocês tem que ir! Aí vai custando do jeito que for, mas vocês têm que ir, 
porque assim, vê que muita mão de obra, é muita mão de obra que precisa 
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ainda, que é preciso ainda, algum tipo de mão de obra e que esses meninos 
vão se enquadrar assim entendeu? (Professora Marlene). 

Contudo, vejamos em Bourdieu (2007) que as expectativas são moduladas pela projeção 

da vulnerabilidade, a ação pedagógica da família e da escola, exerce-se tanto através das 

condições econômicas e sociais quanto através dos conteúdos simbólicos que ela repete. O 

poder econômico (que domina também a cultura e delimita o que é “legítimo” e válido 

socialmente) determina a necessidade e a distância. O autor afirma que enquanto houver 

afirmação de um poder sobre a necessidade dominada, irão permanecer indivíduos e grupos 

dominados pelos interesses e pelas urgências comuns, sendo assim, as tomadas de posição 

constituem oportunidades de afirmar a posição ocupada no espaço social como lugar a 

assegurar ou distanciar-se. 

Sendo assim, a educadora Milka teme que Maria siga o caminho da mãe (vários filhos) 

e lembra que ela está nesta direção, pois já tem um filho. A educadora Jamile acredita que 

Maria não tenha muita maturidade para viver o mundo fora do abrigo, relatou que ela 

desejava muito ir embora, porém agora que se concretizou a sua saída, acha que ela talvez 

esteja sentindo falta, uma vez que está mantendo contato via redes sociais e vê, na 

adolescente, um “arrependimento”.  

De acordo com Goffman (1974), as pessoas que viveram/vivem em instituições totais 

embora façam planos para saída, vivem experiências e sentimentos de muita angústia e 

questionamentos sobre como irão viver do lado de fora, se irão se sair bem ou não. Ainda, o 

autor afirma que existe um sentimento de que o tempo passado na instituição é tempo perdido, 

destruído e um tempo que precisa ser apagado, e consequentemente preenchido de alguma 

forma.  

Além de perceber esses questionamentos nos relatos acima, vejamos que a adolescente 

Lara também expressa angústia em relação a um futuro incerto: 

É... Eu fico pensando quando sair daqui, e não ter lugar pra morar... Quando 
eu fizer 18 anos. (Adolescente Lara).  

Para os(as) educadores(as), Lara se apresenta como uma adolescente de bom 

comportamento e, na perspectiva deles(as), o seu futuro parecia mais promissor. Durante o 

período das entrevistas, Lara teve guarda provisória entregue a uma família e, até o presente 

momento estava transcorrendo bem. Vale ressaltar também, a expectativa de sua professora: 
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Bom... Geralmente, as crianças com grande dificuldade em aprendizagem 
acabam parando de estudar no 7º ano ou 8º ano. No caso de Lara, com ajuda 

em casa e na escola, acredito que ela consiga fazer o ensino médio. E quem 
sabe, após um amadurecimento e um novo olhar, ela não cursa uma 
faculdade? Depende de como será guiada. (Professora Tamiris). 

Contudo, o irmão de Lara, Mairon, se mostrou mais arredio nas entrevistas, reclamando 

das perguntas e disse que achou que iríamos falar de outras coisas e não sobre a vida dele e 

não se manifestou sobre seu futuro. O adolescente Mairon se posicionou totalmente fechado, 

construindo uma sociabilidade estreita e fugaz, não existindo outro sentido a esta vida social 

que não seja se proteger da solidão ou de passar o tempo (DUBET, 1994).  

Na visão das educadoras Jamile e Milka afirmam que Mairon vive um conflito interno, 

que oscila entre “seguir o caminho do bem (ser um homem trabalhador) e o caminho do mal 

(drogas e tráfico) e temem pelo seu futuro: 

Às vezes a gente é até muito cruel! A gente chega a ser cruel no que a gente 
está pensando, no que a gente está vendo, às vezes até mesmo quando a 
gente está corrigindo, no que a gente fala com o menino né? No caso do 
Mairon vou falar no caso do Mairon, a gente vê, ele é um menino, ele é 
vaidoso, ele gosta de ficar no padrinho pra estar ajudando, pra tá ganhando o 
trocadinho dele, pra tá comprando as coisas dele. A gente sabe que quando 
ele sair daqui, ele vai querer manter isso né, trabalhar pra adquirir as 

coisinhas dele, embora às vezes ele tenha um conflito muito grande no seu 
eu interior que a gente tem que estar duelando com ele, com isso aí, mas a 
gente sabe que no fundo ele vai ser um cara bacana. (Educadora Jamile). 

Dubet (1994) descreve que a sociabilidade da retratação resulta da combinação da 

lógica da integração enfraquecida e de uma exclusão social, logo a exclusão associada à 

integração comunitária fraca transformará em consciência infeliz e o indivíduo será 

responsável pelo seu insucesso. Contudo, a comunidade é fraca na interpretação desse 

resultado ruim e dessas exclusões no destino de classe. 

De modo diferente, o professor Eduardo apresenta expectativas de futuro mais positivas 

em relação aos adolescentes, quando comparadas às de seus(as) colegas educadores(as), 

principalmente, no tocante ao adolescente Mairon:  

Eu acredito nele! Eu acredito nele porque é muito inteligente e ele ta fazendo 
curso, estava até conversando negócio de curso lá agora, e ele: Não! Eu 
estou fazendo curso. Eu falei: ô Mairon, faz mesmo que depois quem sabe 
você num consegue fazer outros né? Você tem que fazer seus cursos mesmo, 
você tem que tá com ensino médio, porque na hora que terminar, com 18 
anos você vai ter que procurar o mercado de trabalho, você vai ter que batê 

na porta, aí vão te perguntar: Quantos cursos você tem? Quais? Não é quais, 
é quais e quantos né, que você tem né? Então só o ensino médio você não vai 
resolver nada, você tem que fazer curso mesmo. (Professor Eduardo). 
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O educador Davi apresenta uma visão geral sobre as suas expectativas em relação ao 

futuro dos(as) adolescentes. Ele relatou que na condição de educador, cobra e se empenha o 

máximo para que possam melhorar as condições desses(as) adolescentes e assim superar as 

dificuldades e que se tornem cidadãos do bem: 

Eu queria que eles tivessem um emprego sabe?  Que eles tivessem condições 
de ter uma família, estruturada, com filhos, e... Eu queria que eles tivessem a 
casa deles e... O mínimo pra ter dignidade, porque hoje é muito triste eu ver 

por exemplo, os meninos daqui andam na rua e reconhecendo o pai e a mãe 
alcoolizados no meio da rua, enfim difícil pra mim. Que tivessem o mínimo 
de dignidade possível enfim, que pudesse encontrar e né? (Educador Davi).  

 

Davi foi questionado sobre a referência de uma família estruturada e respondeu sobre 

ter uma pessoa, um(a) companheiro(a), alguém que se preocupe com eles(as), que tenham 

afetividade e possam chegar em casa e receber carinho afirmando que já foram privados de 

muitas coisas.  

Por sua vez, a educadora Milena se expressou relatando ter muita esperança, 

acreditando que tudo que é ensinado por eles(as) será útil para os(as) adolescentes no futuro, 

acredita que tudo dependerá da forma como irão utilizar os ensinamentos, mas que estão 

ensinando o que é o caminho do bem e o que é o caminho do mal, o que é permitido para a 

convivência em sociedade e o que não é, contudo, considera que será uma escolha de cada 

adolescente e cabe a eles(as) escolherem, mas deseja muito que sejam cidadãos de bem, 

acrescenta: 

Eu não espero ver um de nossos adolescentes virando um, um mendigo. 
Olha que triste né! Então, assim, o estudo a gente ta tentando dar né? As 
vezes a gente não consegue ser 100%, igual eu tô te falando, na qualidade, 
mas o que é? Eu! O que eu posso fazer, eu tento fazer né? E acredito que 
minhas colegas também né. Come bem, dorme bem, realmente, eu não tenho 

meu pai, eu não tenho a minha mãe, mas isso não justifica, né? A gente tá te 
dando outras oportunidades, e eles também vão poder ter a família deles, 
hoje eles num tem, mas amanhã eles vão poder ter a própria família né, 
entendeu? A gente vai conversando e vai ensinando isso, você não tem a sua 
família, mas amanhã você vai ter a sua família, você vai ser um pai de 
família, você vai ser uma mãe de família e eu via... sinceramente eu espero o 
melhor, as vezes no momento da raiva você fica zangado demais, porque nós 

não somos perfeitos né? Eu não sou perfeita né? Nervosa e tudo mais, mas 
eu desejo o melhor, e, e, não acho que vou ver nenhum deles em coisa ruim 
né! Porque, eles são muito espertos, muito esperto, os meninos daqui, não 
tem nenhum deles que é bobo. Boba sou eu! Eles estão aprendendo tudo, 
tanto é, que quando sai pra família pra passear, eles fazem feio? Só voltam 
com elogios né. É porque aqui, são muitos meninos num lugar só né, então 
as vezes eu num tenho tempo de ver, olha, qualidade, qualidade, qualidade 
né, eu vejo os defeitos também, as vezes os defeitos se sobressaem sobre as 

qualidades porque são muitos né. Eu num, as vezes eu num tenho tempo pra 
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ficar dando atenção só pra um, só um, são muitos, entendeu? (Educadora 
Milena). 

A educadora Milka afirmou que nenhum dos(as) adolescentes estão preparados para 

lidar com o mundo fora do abrigo:  

Porque aqui dentro, eu acho assim né? Porque aqui dentro, é, é, não é igual 

lá fora. Lá fora as pessoas tem respeito ao outro, sim, mas eles têm os 
direitos, e aqui dentro eles têm mais direito do que dever. Então eles acham 
que eles podem tudo né, e sendo que lá fora se eles, quando eles cair lá fora, 
lá num pode tudo né? As pessoas vão reagir com ele da maneira que teria 
que ser mesmo. Porque eles são protegidos então a gente num tem como né, 
corrigir eles da maneira que teria que ser corrido, que corrigi um filho. E lá 
fora não, se eles forem fazer com a gente, com os outros o que eles fazem 
com a gente aqui, eles vão ter outra resposta. (Educadora Milka).  

Talvez seja difícil pensar um futuro, uma expectativa quando na verdade você se vê 

privado de suas raízes e sendo necessário conviver com os estranhos. De acordo Silva (1997), 

o processo de institucionalização consolidou a estigmatização do indivíduo, que para tentar se 

reerguer precisa resolver o passado em busca de si mesmo e sobre a família, precisa tentar 

alterar fatos jurídicos, tentar questionar os mais importantes aspectos de sua vida, tentar 

corrigir as distorções cometidas contra sua própria identidade para enfim, ter uma identidade 

que possa ser considerada pelas pessoas como “normais”. Temos no país uma consciência 

jurídica e humanista capaz de fazer frente a qualquer violação de direitos das crianças e 

adolescentes, o direito à dignidade e à convivência familiar que se inscrevem entre as 

prioridades. No entanto resta saber qual a efetivação dos direitos e quanto tempo um(a) 

adolescente que vivenciou experiências de institucionalização leva para amadurecer e 

conseguir se libertar para uma nova vida. 

Logo, Dubet (1994), apresenta as dimensões negativas da experiência, definidas pela 

carência (anomia, exclusão e raiva) e que as torna figuras limites da experiência. A ameaça 

que pesa sobre a personalidade do indivíduo se manifesta por questões banais e aos jovens 

uma incerteza do desejo de trabalhar, um medo de falhar, temor de não serem capazes de 

levar uma vida regular.  

Cabe à análise da experiência escolar, segundo Dubet (1994), sobre a ausência de uma 

dominação perceptível na experiência social, à ausência de um ponto de apoio que permite ao 

indivíduo se construir contra um adversário no próprio conflito, de apoiar a experiência na 

reivindicação de autonomia, pois não só os indivíduos são a causa do seu insucesso, mas os 

donos da sua experiência (“a gente prega esse negócio de que escola é feita pra todo mundo, 

não é não, não é não, entendeu?”). É uma percepção hierárquica de um sistema escolar que 

investe de forma limitada para pequenos gostos privados, ao passo que para os(as) outros(as), 



136 

são submetidos a estratégias de adaptação e formação de uma personalidade capaz de superar 

as tensões das experiências. 

Sendo assim, mais uma vez cabe destacar que não importa estudar a subjetividade e a 

atividade do ator, e analisar somente as representações, mas sim os seus sentimentos e a 

relação que ele constrói com ele mesmo, o projeto da experiência social pode apresentar o 

ponto de vista dos problemas e atividades que estão reservados à perspectiva psicológica das 

emoções e sentimentos, não se tratou aqui de descobrir apenas as dificuldades escolares 

dos(as) adolescentes e sim a experiência das dificuldades, da individualidade de cada um(a) 

(DUBET, 1994). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar os processos de escolarização de 

adolescentes institucionalizados(as) em locais de acolhimento. A partir das discussões 

realizadas teoricamente e buscando embasamento na noção de experiência social de François 

Dubet, procuramos principalmente caracterizar os modos como se articulam as experiências 

de escolarização e as experiências de permanência na instituição de acolhimento e analisar as 

expectativas dos(as) adolescentes, seus(as) professores(as) e educadores(as) frente à vida 

escolar e os projetos de futuro. 

Assim, de modo geral, os resultados encontrados confirmam a hipótese de que os 

processos de escolarização e os itinerários escolares de adolescentes institucionalizados(as) 

sob tutela do Estado, além de uma clivagem imposta pela origem social e cultural, são 

influenciados pelas condições sociais e educacionais vivenciadas por eles(as) em uma dupla e 

híbrida experiência social no acolhimento institucional e nas escolas. 

As instituições abrigo/escola que aparecem na pesquisa possuem funções distintas na 

vida dos(as) adolescentes pesquisados(as), mas apresentam as semelhanças da relação 

institucional que determina as condições sobre a vida das pessoas. Dessa forma, e buscando 

os sentidos das experiências trazidas pelos(as) adolescentes investigados podemos descrever 

que eles(as) não se sentiam totalmente à vontade e não estavam totalmente socializados(as) 

nessas duas instituições. Dubet (1994) descreve sobre a noção da experiência social como 

sentido e como utilidade somente se a ação não for redutível à versão subjetiva do sistema, no 

entanto, a parte não socializada da ação contínua socialmente definida e construída.    

Vejamos as dimensões da institucionalização que em ambos os casos, permanecem 

como reprodução de desigualdades e faz com que os(as) adolescentes desapareçam (em parte) 

e sejam atravessados pelos estigmas. Identificamos, como um resultado importante, que tanto 

na escola quanto no abrigo esses(as) adolescentes são vítimas de estigmas e de múltiplos 

processos de exclusão social e escolar.  

Outro resultado da pesquisa refere-se à identificação de variadas formas de tensão 

vivenciadas pelos(as) adolescentes estudantes e também pelos(as) seus(as) professores(as) na 

escola. Esta tensão é produzida mediante um conjunto de elementos da realidade vivenciada 

por eles, como situações de fuga física e simbólica, estigmas, isolamento, problemas no 

aprendizado escolar, dificuldades de inclusão nas turmas e na escola, conformação e negação 

do sujeito. Neste contexto, os resultados indicam uma constante tensão entre escola e abrigo e 

entre professores(as) e adolescentes. Segundo Dubet (1994), a escola parece presa a muitos 
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dilemas, nos quais há aqueles que desejam que a instituição escolar reencontre sua vocação de 

instituição, e os que têm esperança no regresso da escola, e para esses(as) que desejam a 

regressão da escola, ainda uma divisão de uma defesa da escola republicana e justa, que 

privilegie desempenhos na afirmação de regras e hierarquias escolares, e os partidários que 

desejam uma escola educativa, que coloque a criança e o(a) adolescente como o centro, e 

sonham com uma escola que além de “escolar”, dê aos alunos(as), o que a família e a 

sociedade não podem oferecer. Entretanto, se questiona o fim de um modelo de organização 

como um aparelho de institucionalizar valores, de um modelo em série ou mecânico para que 

seja um modelo mais aberto da escola, que possa ser compreendido como um apelo à função 

social e integradora em que a coordenação das ações, provenha de uma adequação as coações 

do meio, apesar da diferença dos atores e dos objetivos que eles têm em sua vista.     

Podemos observar que os(as) adolescentes pesquisados(as) não apresentam muitas 

expectativas, muitos objetivos em relação a escola, podendo afirmar que a escola não tem 

sentido para eles(as), melhor dizendo, apresenta um sentido diferente do que é “pregado pela 

sociedade, como algo que é necessário e bom”. Contudo, apesar da negação de todos(as) 

adolescentes quanto ao “valor” da escola, constatou-se uma adequação e uma presença na 

escola, que se fizeram muitas vezes de forma obrigada, implicada e, que traz consequências 

de acordo com o sentido com que representa a escola a eles(as). Então, entre a negação da 

escola e a adesão a ela, estão às experiências desses(as) adolescentes, que transitam em um 

complexo de sentidos e percepções, muitas vezes, contraditórios e sem uma unidade 

integradora, sobre si mesmos e sobre a condição social em que vivem. Essa ambígua relação 

de resistência e adesão parece configurar fortemente a lógica da experiência social e, 

consequentemente, a construção de si mesmo. Segundo Silva (1997) qualquer contraste do 

conformismo é o desenvolvimento de mecanismos de resistência ao processo de 

institucionalização. Se as estratégias de fuga fazem parte dos esforços para a busca da 

liberdade para o corpo, os mecanismos de resistência significam os esforços para a 

preservação dos fatores que compõem a subjetividade do individuo. 

Vejamos que os resultados indicam uma socialização e uma ação sobre essa implicação, 

que se engendra por meio de resistências, de recusa de conformação ou não. No que se refere 

ao sentido da experiência escolar para esses(as) adolescentes, Dubet (1994) descreve-a como 

uma maneira de sentir, como invasão de um estado emocional forte para que o ator deixe de 

ser livre, se descobrindo por uma subjetividade pessoal, própria da vivência de cada um. No 

entanto, Dubet também afirma que apesar de estar/entrar em um determinado mundo social, 

não se está totalmente adequado a ele, estando em risco de se perder como indivíduo, 
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apresentando os símbolos culturais como sinais capazes de não remeter senão para algo 

diferente de cada um.  

Segundo Dubet (1994), os atores não se dominam tanto e constroem uma atitude de 

reserva que os leva agir por excesso ou por falha quanto à função racional que deles 

exigiriam. Os(as) adolescentes pesquisados(as) apresentaram fatores de resistência (confronto, 

desde a agressão física a palavras de calão, mentira e a fuga), de acordo com Silva (1997), 

esses fatores se apresentam como esforços mentais e atuam no sentido de afastar os 

mecanismos, os efeitos e as consequências da institucionalização e da privação que muitas 

vezes não são adequadamente interpretados nesse caso, pelos(as) professores(as) e 

educadores(as) sobre o individuo. O que nos faz perceber, que o(a) adolescente 

institucionalizado(a) precisaram renunciar a tudo aquilo que não fosse absolutamente 

necessário para sua sobrevivência na institucionalização.   

No que se refere à vida na instituição e a vida escolar desses(as) adolescentes, 

consideramos importante enfatizar a falta de sentido e o vazio demonstrado em suas 

experiências, a falta de expectativas relevantes para o futuro assim como, para o presente. 

Para Dubet (1994), a percepção da experiência social constitui no sujeito, à medida que ele é 

obrigado a construir uma ação autônoma e uma identidade individual em virtude dos 

mecanismos e das provas que passa, ele é obrigado se opor a unidade de um “eu” a variedade 

da experiência das lógicas da sua ação. 

Outro resultado relevante refere-se à percepção dos(as) educadores(as) e dos(as) 

professores(as) sobre as responsabilidades das duas instituições (escolar e de acolhimento) em 

relação aos cuidados e educação dos(as) adolescentes. Os relatos indicaram uma 

culpabilização recíproca, o(a) professor(a) responsabiliza o abrigo e o interpela para que 

resolva os problemas do(a) adolescente), e o(a) educador(a), por sua vez, responsabiliza a 

escola fazendo o mesmo movimento. Sendo assim, a vida escolar do(a) adolescente passa a se 

constituir sempre como “um problema”, como algo que deve ser resolvido pelo outro, 

permitindo assim, aos profissionais das duas instituições, um sentimento de conformação em 

relação a sua própria atuação diante dos(as) adolescentes. E ainda, que em ambos os casos, 

tanto a escola quanto o responsabilizam também o sistema, e, neste jogo de hetero-

responsabilização, mais uma vez, esse(a) adolescente fica a mercê de um sistema social e 

político que (re)produz a desigualdade e a exclusão social. Para tanto, Dubet (1994), apresenta 

os valores como recursos ideológicos, como modalidades de integração e como controle a 

uma subjetividade “não social”, mas bem definida socialmente. Assim como, com as relações 
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sociais que são relações de integração, de concorrência e de dominação que limitam a 

autonomia dos indivíduos e os grupos. 

Enfim, essa pesquisa sobre os processos de escolarização de adolescentes 

institucionalizados(as) em locais de acolhimento, permitiu-nos adentrar e conhecer um pouco 

mais sobre os modos como os(as) adolescentes se mobilizam nesse meio. Por meio dos 

instrumentos de pesquisa utilizados, contextualizamos o objeto de estudo, o que tornou 

possível conhecer e discutir, mesmo com algumas limitações, as particularidades de 

experiências sociais de adolescentes institucionalizados(as).  

E retomando a teoria de Dubet sobre a construção da experiência social, podemos 

concluir (mesmo que provisoriamente) que, de maneira geral, a experiência social dos os(as) 

adolescentes investigados(as), se dá na articulação das três lógicas da ação discutidas pelo 

sociólogo: integração, estratégia e subjetivação. Esse processo de articulação (não totalmente 

consciente ou racional aos sujeitos) propicia a eles(as) “sobreviver” diante de condições de 

vida adversas e vulneráveis. Na lógica da integração, os(as) adolescentes estão diante das 

diferentes dimensões sociais da experiência vivenciada: as hierarquias na escola e no abrigo, 

os valores, muitas vezes ambíguos, as desigualdades materiais e simbólicas, e a urgência do 

controle e dos ajustamentos sociais. Ainda devemos considerar, as posturas sociais 

“patológicas” que são interpretadas como falta de socialização, ou seja, remete a falta de 

integração no sistema, contudo, no contexto das experiências dos(as) adolescentes, vemos a 

transgressão e o conflito ou a negação, a apatia e a conformação não como elementos 

inseridos em um contexto de patologias, mas como componentes de uma reação possível aos 

adolescentes para recriarem ligações menos frágeis e, dentro dos limites, mais sólidas com o 

mundo escolar e social. 

Na lógica da estratégia, a identidade dos(as) adolescentes que se encontram 

institucionalizados(as) vive ameaçada, no entanto, eles(as) se reconstroem nesse espaço e em 

afirmações explícitas de confronto e/ou de conformação. As ações e atitudes desses(as) 

adolescentes, implicam a estratégia como uma racionalidade, como utilitarismo da própria 

ação e visa conceder os meios para as finalidades pretendidas nas oportunidades, isso quer 

dizer que o(a) adolescente se põe na situação, na regulação, na necessidade de manter as 

regras do jogo para que o jogo seja possível. Não podemos deixar de citar ainda, a relação de 

concorrência e de poder que, subjetivamente perpassa essa lógica e a esses(as) adolescentes 

que em suas ações usam de recursos possíveis, de conflitos sociais por vezes inevitáveis, para 

alcançar seus objetivos. Os(as) adolescentes, jogando, aprendem a jogar o jogo (e nem sempre 

têm sucesso) e se mantêm vivos no sistema. 
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Na lógica da subjetivação, vemos os(as) adolescentes se empenharem na construção da 

representação da própria vida, mesmo tendo que vivenciar obstáculos ao seu reconhecimento. 

É nesta lógica da ação que vivenciam a alienação como falta de sentido, a privação da 

autonomia por efeito de dominação, e a limitação e imposição a eles(as) vindas do sistema e 

por que não, da instituição total. O(a) adolescente não é totalmente submetido (mesmo que em 

contexto de forte privação e vulnerabilidade) às condições da experiência, ele(a) é crítico(a) 

frente a uma sistemática de produção/dominação e de alienação. E é nesse movimento 

possível que se dá a “construção de si”, na imbricação das três lógicas de ação, na 

constituição da experiência social.  

A experiência social (e escolar) é, portanto, o resultado dessa combinação mais ou 

menos aleatória das várias lógicas de ação empreendidas pelos indivíduos em um determinado 

processo social. E não é, portanto, simplesmente, uma forma de sentir ou perceber os 

acontecimentos, em um sentido restritamente estético, é principalmente o modo como o(a) 

adolescente constrói o mundo a partir da experimentação dos diversos sistemas e de suas 

respectivas lógicas, o acolhimento institucional, a escolarização, a exclusão e o estigma. As 

lógicas de ação descritas por Dubet (1994) se mobilizam, mesmo que de forma e intensidade 

diferentes, para que os(as) adolescentes resistam/permaneçam em um espaço/tempo imposto a 

eles(as).  

Destaca-se que, no universo pesquisado, um conflito mediante a responsabilidade 

dos(as) adolescentes quando institucionalizados(as), que perpassa na implicação de 

executores(as) como o abrigo (educadores(as)), a escola (professores(as)) e a família 

(responsável). Ainda a contradição de “instituições totais” como necessárias e como “melhor” 

lugar para estarem e a trajetória desses(as) adolescentes que se apresentam a disposição do 

sistema/Estado. Dessa maneira, nosso estudo aponta para a necessidade de aprofundar as 

discussões sobre a relação entre adolescentes e crianças institucionalizados(as) as suas 

famílias, a escola e o Estado. 

A partir dos resultados do nosso estudo, apontamos também sugestões referentes às 

experiências dos(as) adolescentes institucionalizados(as) em locais de acolhimento, 

experiências essas que apareceram carregadas de sentimentos negativos, mas que poderiam 

ser evitadas por meio de procedimentos simples por parte da direção responsável pela 

instituição, como por exemplo,  a retirada da identificação do carro, e o controle das visitas 

“de pessoas estranhas” ao abrigo, que por mais que sejam importantes para a administração da 

instituição, devem ser repensadas de forma que não se tornem invasivas para os(as) 
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adolescentes e as crianças e não sejam um fortalecimento dos estigmas já vivenciados por 

eles(as). 

Particularmente, a experiência de investigar a experiência desses(as) adolescentes 

institucionalizados(as) me possibilitou, um sentimento de indignação mediante a sociedade e 

as desigualdades existentes e acima de tudo, uma frustração mediante minha impotência 

enquanto humana, contudo, levo uma certeza que esses(as) adolescentes têm muita força e 

uma resiliência incomparável. “Eles estão alienados, no sentido em que se sentem 

responsáveis da sua própria infelicidade e se comportam como vítimas de um destino 

esmagador” (DUBET, 1994, p. 98). Acreditamos que nossa pesquisa traz uma contribuição 

para a área da Sociologia da Educação, para as escolas, para os acolhimentos institucionais, 

para a comunidade acadêmica e para as presenças envolvidas nessa temática e desejamos que 

ela possa estimular a construção de novos olhares e discussões sobre a experiência de 

escolarização de crianças e adolescentes institucionalizados(as). 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM 

OS(AS) PROFESSORES(AS) 

 

1.Perfil profissional  

Formação, local de formação, carreira/tempo na docência, tipo de vínculo profissional 

(efetivo ou contratado), carga horária semanal, se trabalha em outra escola. 

 

2.Perfil socioeconômico 

Escolaridade e estado civil, escolaridade e profissão do cônjuge (se houver), renda familiar, 

tipo de moradia (própria alugada), local de residência, se tem filhos e qual idade deles. 

 

3.Aspectos Sócio Educacionais do aluno/sujeito da pesquisa 

3.1 Você sabe que essa criança/adolescente reside em um abrigo? Como soube dessa 

informação? O que você pensa sobre isso? 

3.2 O que você sabe da história de vida dessa criança/adolescente? 

3.3 Você já a conhecia antes de morar no abrigo? Já estudava nessa escola? Como era? 

3.4 Acredita que o abrigo é um lugar bom para essa criança/adolescente? Por quê? 

 

4.Desempenho do aluno/sujeito da pesquisa 

4.1 Como é o desempenho escolar dessa criança/adolescente? Por que acha que é assim?  

4.2 Acha que tem motivos para tal desempenho? Quais seriam os fatores que influenciam 

neste desempenho? 

4.3 Como você avalia essa criança/adolescente na vida escolar, sabe se ela já vivenciou 

recuperação, reprovação? Comparado a idade esperada para a série escolar, ele/a está 

seguindo a trajetória escolar como esperado? 

4.4 E em relação aos comportamentos dessa criança/adolescente, como você avalia? Como 

ele/a é dentro da sala de aula? E fora da sala, nos demais espaços e momentos da escola 

(outras atividades, recreio, educação física, etc.)? 

 

5.Relação Professor/Abrigo 

5.5 Qual a relação que você, como professor/a tem com o abrigo? O que você pensa do 

acompanhamento da vida escolar que os profissionais do abrigo fazem. Existe interação entre 

a escola e o abrigo? Qual? Como é feita essa interação? Em quais momentos? 

5.2 Existem dificuldades no relacionamento com essa criança/adolescente? De que tipo?  

5.3 Quando você tem problemas com essa criança/adolescente, como resolve? Chama quem? 

É atendido? Resolve o problema?  

5.4 Você acha que a família dessa criança faz falta? Por quê? 

5.5 Diante do que foi dito, quais expectativas você tem para o futuro escolar dessa 

criança/adolescente? Você acha que ela vai continuar a estudar até que etapa de ensino?  E de 

modo geral? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM 

OS(AS) EDUCADORES(AS) 

 

1.Perfil profissional  

Formação/Grau de Escolaridade. Carga horária de trabalho semanal. Há quanto tempo 

trabalha no abrigo, tipo de vínculo profissional: efetivo ou contratado, fez ou faz algum curso 

ou outro tipo de formação específica para o trabalho no abrigo? De que tipo? Quando 

aconteceu? Quem promoveu? 

 

2.Perfil socioeconômico 

Estado civil, profissão e ocupação do cônjuge, renda familiar, moradia própria alugada, local 

de moradia, se tem filhos e qual idade deles. 

 

3.Aspectos do Cotidiano do abrigo 

3.1 O que você sabe da vida dessas crianças/adolescentes? Sabe por que estão no abrigo? 

Sabe quanto tempo estão no abrigo? 

3.2 Qual a relação dessas crianças/adolescentes com a casa (abrigo). 

3.3 Como é a divisão do tempo dessas crianças/adolescentes no abrigo? Elas estudam, fazem 

atividades extras escolares? Quais? Quem leva?  

3.4 O que as crianças/adolescentes podem e não podem fazer?  Quem dita às regras? Como 

você vê essas regras? Você, como educadora, participa da definição desse regramento? De 

que modo? 

3.5 E como as crianças reagem ou entendem essas regras? Como elas lidam com as regras? 

Elas são informadas de algum modo sobre o que podem e não podem fazer? Como isso é 

feito? Quem lhes dá essas informações? 

3.6 Existe alguma norma para horário de dormir? De alimentar? É possível cumprir essas 

normas no dia-a-dia? O que acontece quando as normas não são cumpridas pelos adolescentes 

ou crianças, no dia-a-dia? 

 

3.Desempenho das crianças/adolescentes 

4.1 Como é de modo geral, o desempenho escolar das crianças/adolescentes que estão neste 

abrigo? Por que acha que é assim? Como é o desempenho escolar das crianças x (citar as 

crianças selecionadas para a pesquisa)?  

4.2 O que você pensa sobre esses resultados escolares?  Você acha que há motivos para tal 

desempenho? Quais? Por que isso acontece? 

4.3. E em relação ao comportamento das crianças, de modo geral, na escola? Como você vê 

os comportamentos das crianças x (citar as crianças selecionadas para a pesquisa) na escola? 

E no abrigo? Esses comportamentos se repetem? Ou há diferença no comportamento na 

escola e no modo como eles/as se comportam no abrigo? Como e por que isso acontece?  

4.3 Quem acompanha o dever de casa? Como é feito? Onde eles/as fazem os deveres e tarefas 

escolares? Tem horário e local específico? Quando tem pesquisa escolar, como ela é feita? 

4.4 Você sabe do histórico escolar dessas crianças/adolescentes, sabe se já houve recuperação, 

reprovação? Comparado a idade, está seguindo a trajetória escolar como esperado? Por que 

você acha que isso aconteceu ou aconteceu? 
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4.4 Como você vê a relação dos profissionais do abrigo com a escola? E especificamente com 

os professores? 

4.5 Quais expectativas você tem para o futuro dessa criança/adolescente? 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM 

OS(AS) ADOLESCENTES 

 

1.Antes do Abrigo 

1.1 Você lembra quando veio morar no abrigo? 

1.2 Antes de morar aqui, você morava com quem? Quem mais morava na casa? Quem ditava 

as regras nessa casa? Você se lembra o que podia fazer e o que não podia? 

1.3 Você lembra qual idade entrou na escola? Lembra como foi isso? Se você gostou ou não 

gostou de entrar para a escola. 

1.4 Quando aqui nessa instituição, você já frequentava a escola? Se sim, qual escola? Gostava 

da escola? Quem te ajudava nas tarefas escolares? Tem lembrança de algum de seus 

professores. O que você pensa sobre eles? 

 

2.Depois do Abrigo – Relacionamento com a escola 

2.1 Qual série você está hoje? Qual escola? Você sabe ler e escrever? 

2.2 O que você pensa da escola? Gosta de estudar?  

2.3 O que você mais gosta da escola? Atividades mais legais... 

2.4 O que você menos gosta da escola? Atividades mais chatas... 

2.5 O que você pensa de seus colegas de classe? E os da escola?  

2.6 Quais são as matérias que você tem mais dificuldades? Porque?  

2.7 Quais são as matérias que você mais gosta? Porque? 

2.8 Como você vê seu professor(a)? Tem quantos professores? 

2.9 O que aprende de certo e errado na escola? Quem dita as regras na escola? 

2.10 Você brinca na escola? Quando? Com quem?  

2.11. Onde você fica no recreio? Faz o que? Com quem? 

2.12 Como é o seu comportamento na escola? Você acha que é um bom aluno? Por que? 

2.13 Você encontra alguma dificuldade na escola, com os colegas, com os professores? De 

que tipo?  

2.14 Quando você tem alguma dificuldade na escola, a quem você procura? Essa pessoa te 

ajuda? Como?  

2.15. Você acha que a escola vai ajudar no seu futuro? Em quê?  

 

3.Relacionamento no Abrigo - Cotidiano 

3.1 Quem leva você para a escola? Quem decide em qual escola vai estudar? Você faz dever, 

alguém te ajuda? Como que faz, tem horário? E quando tem trabalho escolar... 

3.2  Você faz atividades extra escolares? Onde? O que? 

3.3 Quem faz dever, trabalhos da escola com você? 

3.4. Com quem você passa mais tempo. Quem cuida de você no abrigo?  

3.5 As pessoas do abrigo escutam você, consideram a sua opinião, o que você gosta? O que 

você quer fazer? 

3.6 Você ajuda nas tarefas domésticas do abrigo? O que você costuma fazer? 
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3.7 Quem leva você ao médico? Ao dentista? 

3.8 O que faz para se divertir? Costuma brincar de que? Com quem? 

3.9 Quem dita às regras no abrigo? Como você vê as regas... 

3.10 O que você gosta no abrigo? O que você não gosta no abrigo? Sente falta de alguma 

coisa, o que? 

3.11 Conte-me um dia seu... Desde a hora em que você acorda até a hora de dormir.. 

 

4. Criança/Adolescente 

4.1 Você sabe porque está no abrigo? O que você pensa sobre isso? 

4.2 Como você vê o abrigo? Acha o abrigo legal? O que é bom e o que é ruim em ficar no 

abrigo? 

4.3 Você encontra alguma dificuldade no abrigo? De que tipo? Como você faz para superar 

essas dificuldades? Alguma pessoa te dá apoio, ou te ajuda? Como? 

4.4 Você pensa em estudar até quando, até qual idade? Tem idéia de alguma profissão a 

seguir? Quer trabalhar com o que quando for adulto? 

4.5 Acha que a escola é importante para você? Por que? 

4.6 Se pudesse escolher onde e com quem morar, onde estaria agora neste momento? O que 

você estaria fazendo agora? 

4.7 Como você se imagina no futuro... quando sair do abrigo, quando estiver rapaz...  
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO  

(preenchimento por um técnico da unidade pesquisada) 

 

Criança/adolescente acolhido(a):__________________________________________ 
 

1. Dados gerais:  

Quanto tempo esta criança/adolescente está no abrigo?________________________ 

Recebe visita de alguém? Quem?_________________________________________ 

Em qual série está na escola?____________________________________________ 

 

2. Quais motivos levaram essa criança/adolescente a ser institucionalizada? 

(  ) Abandono 

(  ) Violência Doméstica 

(  ) Violência Sexual 

(  ) Problemas com álcool e drogas do responsável 

(  ) Outro ____________________________ 

 

3. Essa criança/adolescente tem em seu registro de nascimento, nome da mãe: 

 (  ) Sim (  )  Não 

 

4. Qual ocupação/Profissão da mãe? 

________________________________________________ 

 

5. Essa criança/adolescente tem em seu registro de nascimento, nome do pai:  

(  ) Sim (  )  Não 

 

6. Qual ocupação/Profissão do pai? ______________________________________ 

 

7. O pai e a mãe dessa criança/adolescente mantêm relacionamento conjugal atualmente:  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

8. Sabe se a criança/adolescente acolhida/o tem irmãos? Quantos? _____________ 

9. Sabe a posição dele na fratria?: ______________________________ 

10. Ele(a) tem irmãos no abrigo? ________________  Quantos?________________ 

11.  Qual o  estado civil da mãe?  

( ) Solteiro(a).  

( ) Casado(a).  

( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).  

( ) Viúvo(a).  

( ) Outro.  



156 

12. Qual o  estado civil do pai?  

( ) Solteiro(a).  

( ) Casado(a).  

( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).  

( ) Viúvo(a).  

( ) Outro.  

 

13. Até que etapa de escolarização concluiu o pai dessa criança/adolescente?  

( ) Nenhuma (analfabeto) 

( ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) completo 

(  ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) incompleto 

( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) completo. 

( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) incompleto. 

( ) Ensino Médio completo. 

( ) Ensino Médio incompleto. 

( ) Ensino Superior (graduação) completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

( ) Não tenho a informação. 

 

14. Até que etapa de escolarização concluiu a mãe dessa criança/adolescente?  

( ) Nenhuma (analfabeto) 

( ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) completo 

(  ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) incompleto 

( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) completo. 

( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) incompleto. 

( ) Ensino Médio completo. 

( ) Ensino Médio incompleto. 

( ) Ensino Superior (graduação) completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

( ) Não tenho a informação. 

 

15. Com quem essa criança/adolescente morava antes de ser institucionalizada? 

(  ) Pai 

(  ) Mãe 

(  ) Avós  

(  ) Outro(s) _____________________________ 

 

16. Qual a renda total da família, dessa criança, considerando com quem morava antes do 

abrigo?  

( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.320,00).  

( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.320,01 a R$ 2.640,00).  

( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.640,01 a R$ 3.960,00).  
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( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 5.280,00).  

( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.280,01 a R$ 8.800,00).  

( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 8.800,01 a R$ 26.400,00).  

( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 26.400,00). 

( ) Não tem renda e os gastos são financiados por ajuda de familiares ou  outras pessoas.  

( ) Não tem renda e seus gastos são financiados por programas governamentais e ajuda da 

assistência social. 

(  ) Não sabe informar. 

 

17. A família, com quem morava antes do abrigo, possuía residência própria?  

(  ) Sim  - Quitada 

(  ) Sim – Financiada 

(   ) Não – Alugada 

(  ) Não – Cedida 

(  ) Outro 

 

18. Em relação à família, com quem morava antes do abrigo, quantas pessoas residiam na 

mesma casa?  

( ) Uma.  

( ) Duas.  

( ) Três.  

( ) Quatro.  

( ) Cinco ou mais. 

 

19. Outras observações ou informações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Para 

criança/adolescente – maiores de 6 anos e menores de 18 anos) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Termo de Assentimento para criança/adolescente (maiores de 6 anos e menores de 18 anos) 

  

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Entre experiências... de 

crianças e adolescentes abrigados, professores e educadores”. Seu responsável permitirá que 

você participe. 

 Quero saber sobre o processo de escolarização de crianças e adolescentes que estão, 

em unidade de acolhimento, no âmbito de suas experiências sociais e da sua relação com os 

professores e educadores. 

 As crianças e adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de sete anos a 

dezessete anos de idade.  

 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. 

 A pesquisa será feita na unidade de acolhimento, na qual as crianças irão participar por 

meio de entrevista semi-estruturada, que será gravada, se assim a criança ou adolescente 

autorizar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. A sua participação na pesquisa não implicará em 

maiores riscos ou desconforto direto, pois serão tomados os devidos cuidados durante a 

realização da entrevista, para impedir a ocorrência de danos de ordem moral, intelectual, 

emocional ou espiritual. Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso seja identificado 

algum risco ou dano ao estado moral, psíquico do sujeito participante. 

Mas há coisas boas que podem acontecer como estar contribuindo para a construção 

de conhecimentos em torno da temática da inclusão social no ensino superior brasileiro. Você 

não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar as crianças e adolescentes que participaram.  

 Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Poderá também entrar em 

contato com a pesquisadora no endereço R. do Seminário, Centro, Mariana - MG, 35420-000, 
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pelo telefone (31) 31 3557 9407, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto -MG, 

telefone (31) 3559-1368. 

=================================================================== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ________________________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa.   

 

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  

 A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com o meu responsável.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

 

Data:____/____/____ 

 

______________________________________ 

Assinatura da criança ou adolescente  

______________________________________
 

Assinatura da pesquisadora  
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APÊNDICE 6 – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Convidamos o (a) Sr (a)_______________________________________________ para 

participar da Pesquisa  intitulado “Entre experiências... de crianças e adolescentes abrigados, 

 professores e  educadores” sob a responsabilidade da pesquisadora Alcione Januária Teixeira 

da Silveira a qual pretende investigar o processo de escolarização de crianças e adolescentes 

institucionalizados no âmbito de suas experiências sociais e da sua relação com os 

professores(as) e educadores(as). Sua participação é voluntária e se dará por meio de 

participação em entrevista semi-estruturada, que será gravada, se assim o (a) Sr (a) autorizar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos.A sua participação na pesquisa não implicará em maiores riscos 

ou desconforto direto, pois serão tomados os devidos cuidados durante a realização da 

entrevista, para impedir a ocorrência de danos de ordem moral, intelectual, emocional ou 

espiritual. Assim, fica estabelecido que caso aceite participar da entrevista, você terá o tempo 

necessário para realizar tal tarefa. Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso seja 

identificado algum risco ou dano ao estado moral, psíquico do sujeito participante. Se você 

aceitar participar, estará contribuindo para a construção de conhecimentos em torno da 

temática da inclusão social no ensino superior brasileiro. Se depois de consentir sua 

participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 

despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP e qualquer dúvida 

sobre aspectos éticos dessa investigação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a 

pesquisadora no endereço R. do Seminário, Centro, Mariana - MG, 35420-000, pelo telefone 

(31) 31 3557 9407, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita,Ouro Preto -MG, telefone (31) 

3559-1368. Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso perceber algum risco ou dano 

ao estado moral, psíquico   do sujeito participante da pesquisa. 
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Consentimento Pós–Informação  

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela 

pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós.  

__________________________ 

  Assinatura do participante  

 

 ____________________________________  

 

Data: ___/ ____/ _____ 

Impressão do dedo polegar 

caso não saiba assinar. 
          Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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