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RESUMO: Este estudo tem como objetivo fazer uma análise referente à criança e adolescente 

egresso de medidas protetivas de acolhimento institucional e as ações que envolvem políticas 

públicas de Assistência Social e educação na perspectiva do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) Lei 8.069/90. Observa-se a essência do fundamento da proteção integral 

expresso na lei alinhado às políticas públicas, não ficam claras na ordem jurídica as ações 

específicas que norteiam e resguardam criança e adolescente egresso de instituição de 

acolhimento. Esta pesquisa busca conhecer a lacuna de como ocorre o atendimento para esse 

público considerado prioridade absoluta na Doutrina da Proteção Integral no ordenamento 

jurídico por meio do artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Utilizou-se da metodologia 

bibliográfica que fundamentam debates e pesquisas referentes ao tema. Refletir sobre as 

metodologias exercidas em relação a egressos e institucionalização é fundamental para que 

possamos compreender como esse processo influencia e traz implicações para a vida da criança 

e do adolescente. 
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protetivas; políticas públicas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objetivo conhecer os impactos referentes a criança 

e adolescente egresso de medidas protetivas de acolhimento institucional e as 

ações que envolvem políticas públicas de assistência social e educação na 

perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei 8.069/90. 

Compreender quais as circunstâncias que ocasionam o processo de 

institucionalização de crianças e adolescentes, o desacolhimento e o egresso a 

essa medida protetiva e as ações que envolvem diretamente os serviços 

socioassistenciais e a política de educação para garantir direitos de acordo com 
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o ECA e considerando as Orientações Técnicas: Serviços de acolhimento para 

crianças e adolescentes; Brasil (2009, p 67) Serviço que oferece acolhimento 

provisório para criança e adolescente afastado do convívio familiar por meio de 

medida protetiva de abrigo cfe Art 101 do ECA. 

Destacamos nesta pesquisa a criança e o adolescente egresso de medida 

protetiva na perspectiva do Estatuto da Criança, na Política Nacional de 

Assistência Social-PNAS a Política de Educação e a responsabilidade dessas 

políticas públicas para efetivar direitos, uma vez que não está claro nas 

legislações o debate e o compromisso com crianças e adolescentes egressos 

essas medidas protetivas. 

Os princípios normativos expressam claramente à centralidade na família, 

entretanto, a realidade cotidiana sinaliza para significativos obstáculos na 

abordagem com famílias em situação de vulnerabilidade e a eficácia das políticas 

públicas. Conhecer os reais motivos que levam ao acolhimento institucional o 

desacolhimento e o retorno a instituição de acolhimento na esfera do ECA é um 

desafio para as políticas públicas, uma vez que esse debate ainda está sendo 

construído na intersetorialidade. 

Esta pesquisa está organizada em três eixos fundamentais, sendo que o 

primeiro faz uma reflexão referente à criança e o adolescente e as legislações 

de 1927 a 1979, a segunda se fundamenta no ECA enquanto um documento 

completo existe nele uma preocupação de pensar a proteção integral da criança 

desde a sua gestação garantindo o pré-natal à mãe, o que até então não estava 

garantido por leis. Ele prevê a oportunidade da criança e do adolescente viver 

em família no seu ambiente e da sociedade. É com o apoio das políticas sociais 

que o estado deve assegurar para garantir um mínimo de condições à liberdade, 

à vida, à cultura, ao lazer, ao esporte, à educação e ao trabalho. No sequencia 

este estudo faz uma análise da relevância de aproximação das discussões 

intersetoriais entre assistência social e educação para eficácia da gestão de 

políticas públicas que favoreçam o atendimento e a efetivação dos direitos de 

criança e adolescente egresso de medidas de acolhimento institucional. 

Há que se refletir quantos direitos já foram banidos desses adolescentes, 

o processo educativo que ele passou, a todas essas prerrogativas que terá o 



 

ECA enquanto instrumento de garantia de direitos e se perguntar se ele teve 

acesso a tudo isso, ou seja tudo que o estatuto prega. 

 

2. DESENVOLVIMNETO 
 

Analisando uma série de questões que envolvia os denominados 

“menores empobrecidos” do período de 1927 a 1979 sob uma contextualização 

histórica, observamos que ainda no Brasil o direito da criança e do adolescente 

não está assegurado de acordo com o ECA. Desse modo, encontra-se um 

extenso percurso observado entre a era colonial, aonde não ocorria a proteção 

e atendimento por meio de políticas públicas para crianças e adolescência 

pobres e marginalizados. As circunstâncias pelas quais a infância se expressava 

perante o estado de desatenção, então surgiu o interesse em compreender  essa 

problemática e verificar a questão das políticas públicas  de atenção ao menor 

abandonado, pobre ou infrator ao longo  do século XX, norteados  em meio as 

mudanças sucedidas  com a origem e proclamação do primeiro Código de 

Menores, qualificado como Código Mello Mattos de 1927, com duração  até 1979, 

apresentando  a sociedade com propósito entender  as prováveis  

consequências no plano da educação. 

Portanto nascia então primeira lei alusiva ao menor, o Código de Menores 

de 1927, e durante esse estudo foi possível perceber as concepções 

significativas para o assunto, princípios como por exemplo: menor, família, 

sociedade e educação. 

Desse modo, conhecendo a trajetória e o Problema Social do menor no 

início do século XX, as crianças desamparadas e abandonadas passaram a 

fomentar inquietudes em meio às classes de médicos, sociedade e juristas, visto 

que, estas crianças que viviam nas ruas dos centros urbanos, se encontravam 

predispostas a serem marginalizadas e completamente desprotegidas, 

consequentemente representava um prenúncio à correta e ideal organização 

social. No entanto essa aflição era progressiva e se apoiava essencialmente 

devido a decadência da Roda dos Expostos.  Para Pereira (1994), o cenário das 

grandes cidades no começo do século XX revelava a situação que se 



 

encontravam essas crianças e adolescentes com o término das atividades da 

Roda dos Expostos: 

 
[...] da noite para o dia (surgia), uma perigosa malta de pessoas 
marginalizadas que ameaçavam a ordem vigente, seja como massa ativa 
nos constantes motins urbanos, seja no exemplo negativo de um extrato 
que não vivia do trabalho “honesto”. No interior dessa malta, destacava-
se, pela primeira vez, o grupo de crianças e adolescentes. No período 
anterior, eram pouco visíveis, pois as crianças tinham como destino as 
Casas dos Expostos e os adolescentes trabalhavam como escravos 
(PEREIRA, 1994, p. 38) 
 

Percebe-se claramente que as crianças e os adolescentes desprotegidos 

representavam, naquela conjuntura complicações para a sociedade, sendo que 

até então esse público era escondido e camuflado pela presença da Roda de 

Expostos situados nas Santas Casas de Misericórdia. 

Na ocasião as autoridades deduziam que as ruas eram locais de 

ociosidades não adequado aos bons costumes e que fomentava o aprendizado 

de atitudes negativas e a marginalidade perante as circunstâncias e 

miserabilidade que se encontravam essas crianças e adolescentes. No entanto 

era fundamental uma providência para reprimir a progressiva e intensa violência 

vivenciada com esse público exposto e abandonado. Todavia este aspecto, os 

debates aconteciam com relação a relevância de criar leis direcionadas para 

essa parcela da sociedade que cada vez mais estava em evidência. 

A pesar de haver vários debates de estudiosos do campo da educação, 

saúde e políticas públicas defendendo ser fundamental ações focadas ao 

atendimento do menor desprotegido, o que se observava na realidade brasileira 

nos grandes centros, eram crianças expostas em meios as múltiplas dificuldades 

sofrimentos e descasos nas ruas e outras inseridas no precário trabalho de chão 

de fábricas junto com adultos e cumprindo as mesmas ou maiores jornadas de 

trabalho. Esse meio exposto era consequência da urbanização, origem da 

industrialização e captação da mão de obra escravista como operários 

assalariados. Nesse cenário aconteceram os crescimentos urbanos com amplo 

aglomerado de pessoas nas cidades e o desenvolvimento econômico e atraia a 

migração da população do campo para as cidades. 

Desse modo, compreendemos que as primeiras décadas do século XX, 

ficaram marcadas pela imagem desenvolvida do menor operário, que operavam 



 

também maquinários perigosos, com uma jornada de trabalho longo 

demasiadamente e ainda reforçada pela sua condição de submissão e a 

disposição da rigorosa relação de trabalho no interior das fábricas. Assim sendo, 

podemos refletir sobre as considerações de Moura (1982), um modo compatível 

com seu estado de produtor, conjuntura na qual se confunde claramente com o 

adulto? O que se dizer do fato de que os pequenos trabalhadores meninas e 

meninos são muitas vezes intenções de atitudes devassas e libidinosas às quais 

no universo do trabalho em tempo algum estiveram protegidos? 

Nesse aspecto, fica evidente que no início do século XX uma parcela a 

sociedade, reivindicava das autoridades a elaboração de lei para atender 

prioritariamente o menor abandonado e que o Estado tomasse como 

compromisso a proteção e defesa desses menores pobres que se encontravam 

na condição de miserabilidade na rua ou junto a sua família. 

Conforme a Resolução CNAS nº 109, que aprova a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais dentro do atendimento da alta complexidade, 

estão os serviços de acolhimento institucional que são acionados quando a 

criança ou adolescente correm algum tipo de risco ou tem seus direitos violados, 

chegando ao extremo dos pais ou responsáveis ter a guarda destituída passando 

para o estado. Essa responsabilidade através dos Serviços de Acolhimento 

Institucional, através de instituições públicas ou privadas na modalidade de 

Centros de Acolhimento, Casas Lares ou Abrigos; Serviço de Acolhimento em 

República na modalidade República para adolescentes que saem das 

instituições de acolhimentos sem serem adotados e ou que não podem voltar à 

conviver com a família de origem por diversos motivos; Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora quando a criança ou adolescente sai da instituição não 

para a família adotiva mais uma família que irá acolhê-la durante o processo de 

adoção; Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de 

emergências, na modalidade de abrigo provisórios quando a casa da família fina 

inabitada por alguma calamidade natural. Também a articulação em rede, 

formando a Rede de Proteção à criança e ao Adolescente, que irá funcionar 

através dos demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas 

setoriais; - Órgãos do Sistema de Defesa de Direitos da Criança e do 

Adolescente; - Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; - Serviços 



 

socioassistenciais e Serviços de Políticas Públicas Setoriais. - Programas e 

projetos de formação para o trabalho e de profissionalização e inclusão 

produtiva. - Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais 

e comunitárias (Resolução 109 CNAS, 1990). Além disso, o Conselho Tutelar 

como órgão fiscalizador para garantir os direitos da criança e adolescente 

conforme diz no Estatuto (ECA, 2019).Assim como no Plano Nacional Proteção, 

Promoção de defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária garante 

essa prerrogativa como podemos ver em: 

No tocante ao direito à convivência familiar e comunitária, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente estabeleceu no artigo 19 que toda criança 
ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária. Esse dispositivo do Estatuto deve 
ser considerado, em seguida aos princípios constitucionais e 
convencionais, como outro marco legal basilar na construção do 
presente Plano (MDS, 1990). 

 Nota-se que através de todo esse sistema de garantia de direitos busca-

se proteger a criança e adolescente em todos os níveis evitando que cheguem 

ao rompimento dos vínculos familiares e comunitários evitando que a situação 

pressupunha a necessidade de um acolhimento institucional, o que infelizmente 

muita vezes é inevitável considerando a gravidade das situações presentes, 

quando se chega em certo ponto crítico, e o acolhimento é uma opção o que se 

espera é uma organização eficaz do Estado e os principais aspectos dessa 

organização vai exigir uma organização dos serviços de acolhimento e dos 

órgãos elencados, segundo o documento que é a orientação técnica desses 

serviços trazendo todo um organograma inserindo todos os órgãos competentes 

da sociedade civil e governamental no intuito de uma união em prol da garantia 

dos direitos da criança e adolescente. 

A proteção integral a que têm direito as crianças e os adolescentes 
acolhidos devem ser viabilizados por meio da utilização de 
equipamentos comunitários e da rede de serviços local. Dessa forma, 
para que as intervenções realizadas junto às crianças e aos 
adolescentes acolhidos e suas famílias sejam efetivas, é necessário 
que haja uma estreita articulação entre os diversos órgãos envolvidos 
no seu atendimento. (CNAS/CONANDA/2009, pg. 47). 

Entendendo que não é o recomendado que a criança e adolescente 

fiquem muito tempo nas instituições de acolhimento à modalidade da Família 

Acolhedora vem para ajudar nessa questão da burocracia e morosidade 



 

existentes no processo de adoção, dando a possibilidade da criança mesmo 

acolhida desenvolver vínculos familiares e comunitários tão importantes para o 

seu desenvolvimento. Há várias questões que contribuem para que os adotantes 

resistam em adotar determinadas crianças e principalmente adolescentes, como 

Jane explica em seu livro, a criança maior e o adolescente estão em outro 

momento de desenvolvimento, a adolescência é uma fase de grandes mudanças 

físicas, sociais e psicológicas. Já pessoas que adotam, para ajudar ou por 

caridade, muitas vezes, esperam grande gratidão da criança e isso na realidade 

pode prejudicar o desenvolvimento da relação entre eles e o próprio 

desenvolvimento da dela, a criança precisa de pais, ajuda ela poderá receber 

em diferentes lugares. (VALENTE, 2013). 

Mas mesmo numa comemorada adoção nem sempre se tem um final feliz, 

exemplo disso são as tão complexas devoluções. Num processo de adoção as 

crianças ou adolescentes podem testar o processo de aproximação dos pais, 

agindo de diversas formas diferentes como birras, por exemplo, isso se dá 

porque eles precisam de um tempo para se construir uma relação de confiança 

mútua uma convivência tranquila e mesmo um vínculo afetivo. Durante esse, 

alguns pais ficam tentados a usar de ameaças de devolver a criança ao abrigo 

no intuito de com isso controlar o seu comportamento, só que a criança já tem 

esse medo de não dar certo e ela não poder ficar na casa, fincando assim mais 

insegura, perdendo sua espontaneidade por ter medo de desagradar os pais, ou 

mesmo poderá mostrar um comportamento de oposição testando ainda mais os 

pais, tentando evitar a ameaça de rejeição que ela esta sentindo naquele 

momento. A devolução é uma situação extremamente dolorida a todos os 

envolvidos, que não deveria ocorrer mais infelizmente ocorre, ela parece ser um 

último momento de um processo desgastante pra todos. Muitas vezes, antes de 

uma devolução, ocorrem situações de conflito como, ameaça de situações por 

parte dos pais, testes que as crianças fazem, situações de enfrentamento, e nas 

existências de tais dificuldades é muito importante buscar ajuda, seja no fórum, 

nos grupos de apoio a adoção ou em outros serviços de acompanhamento 

porque esses egressos da adoção pela devolução, que voltam as instituições de 

acolhimento, estão suscetíveis a desenvolver traumas e ter seu desenvolvimento 

comprometido. 



 

Apesar de a Constituição Federal afirmar que todas as crianças e 

adolescentes tenham garantidos os direitos que promovam o seu 

desenvolvimento integral e que estes lhe devam ser assegurados seja pelo 

Estado, família ou sociedade encontramos lacunas abertas ainda. Para as 

crianças e adolescentes egressos de medidas de acolhimento institucional 

apesar de legalmente terem os mesmos direitos de convivência familiar e 

comunitária garantidos, ainda encontramos dificuldades sumárias na efetivação 

de ações que promovam o atendimento integral dessas crianças e adolescentes 

dentro de espaço sócio- educativo, considerando sempre que são seres sociais 

e sujeitos de direitos seja o direito à vida, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária ou à 

educação, conforme garante a nossa atual Constituição Federal no seu artigo 

227, inciso IV do capítulo 3. 

O direito à educação desse público passa despercebido das 

particularidades que envolvem o seu entorno. É um público que necessita 

superar cotidianamente suas vulnerabilidades sejam sociais, afetivas ou de 

aprendizagem. Essa discussão parece-nos estar ausente das ações 

pedagógicas e da formação dos profissionais que atendem esse público. 

A Assistência Social de incumbe de acompanhar as crianças e 

adolescentes egressos de medidas de acolhimento institucional, através de sua 

equipe multidisciplinar que abrange os assistentes sociais, pedagogo social, 

psicólogo e cuidador social na tarefa de promover o atendimento das 

necessidades de desenvolvimento integral. Ainda temos poucos registros e 

experiências que evidenciem uma aproximação efetiva desses profissionais com 

os profissionais da educação. 

Se pretendermos que as crianças e adolescentes egressos de medidas 

de acolhimento institucional superem suas vulnerabilidades se faz necessário 

abrir a porta de aproximação das ações desenvolvidas na intersetorialidade dos 

instrumentos públicos instituídos para garantir políticas públicas pensadas para 

oferecer o crescimento saudável inseridos na perspectiva de crescimento 

intelectual e social.  Ambas não dispensam esforços profissionais no intuito único 



 

de que essas crianças e adolescentes cresçam num ambiente saudável, seguro, 

propício para a construção da cidadania. 

Trabalhar de forma interdisciplinar é uma maneira de encurtar o tempo 

despendido para a consolidação da gestão de políticas públicas necessárias ao 

atendimento das crianças e adolescentes egressos de medidas de acolhimento 

institucional, através de um serviço coletivo, considerando as contribuições de 

cada espaço do saber para dar respostas às demandas apresentadas. Segundo 

Fazenda (2010) há a necessidade de um trabalho interdisciplinar que ultrapasse 

os limites da setorialidade pois: 

A interdisciplinaridade se efetiva como uma forma de sentir e perceber 
o mundo e estimula o sujeito do conhecimento a aceitar o desafio de 
sair de uma “zona de conforto” protegida pela redoma do conteúdo das 
disciplinas e retomar o encanto da descoberta e da revelação do novo 
e complexo processo de construção do saber (FAZENDA, 2010, p.14)  
 

Assim, o trabalho interdisciplinar é inexorável como também é a defesa e 

a garantia dos direitos das crianças e adolescentes através dos diversos serviços 

que atendem esse público e que buscam garantir a proteção e promoção social, 

através das políticas sociais conectadas com a saúde, educação, formando uma 

rede de proteção estruturada e interligada por ações específicas, mas 

articuladas, ampliando a eficiência e eficácia dos diferentes setores 

governamentais. 

Buscar um trabalho interdisciplinar é uma forma de construir uma gestão 

que dialoga com a intersetorialidade para construir ações mais consistentes que 

atinjam as crianças e adolescentes egressos de medidas de acolhimento 

institucional contribuindo para reduzir os impactos danosos do fracasso da 

adoção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora poderemos vivenciar ainda múltiplas problemáticas, os estudos 

de Mello Mattos são referências na história da criança e do adolescente. A lei 

apontada para a proteção ao menor, correspondente ao Código de Menores de 

1927, outorga compromissos paternos, impõe responsabilidades para o Estado 

e originou novas organizações, propondo um modo de atendimento à criança e 



 

adolescente ajustado nos impactos sociais de um cenário de crescimento de 

industrialização que propiciava a inclusão de crianças e adolescentes a executar 

o trabalho infantil. O Código de menores foi um marco na legislação social e 

política e permaneceu vigente por mais de cinco décadas. No decorrer da história 

as opiniões referentes ao Código foram diversas, particularmente, porque o 

Código de Menores era voltado para a criança e adolescente abandonado e 

pobre. Na conjuntura contemporânea e com a proclamação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, as contestações persistem quando o assunto é 

referente às crianças e adolescentes abandonados, autoras de ato infracional, 

às medidas sócio-educativas, redução da idade penal, entre tantos outros 

questionamentos. No entanto, os debates se alongam há muitos anos e as 

possibilidades refletem as expectativas do no cenário da história da criança e do 

adolescente brasileira. 

Acreditamos que a aproximação entre os diferentes setores seja uma 

abertura favorável para a melhoria do atendimento da criança e adolescente 

egresso, bem como uma possibilidade de facilitar a garantia dos seus direitos. 
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