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RESUMO 
 
Trata-se de um estudo acerca das políticas públicas para 
infância e adolescência, considerando o processo histórico de 
construção das mesmas, com ênfase na caracterização dos 
serviços de acolhimento em quatro regiões do Pará. Para a 
coleta dos dados aplicou-se um questionário aos 
coordenadores das instituições e sua discussão foi 
fundamentada na literatura pertinente. Os resultados apontam 
para a qualidade dos serviços ofertados, levando em 
consideração o quanto estão em consonância com o que prevê 
a legislação vigente, de modo a assegurar às crianças e 
adolescentes que tiveram seus direitos violados, proteção 
integral e retorno à convivência familiar e comunitária. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Acolhimento Institucional. 
Crianças e Adolescentes. 

 
ABSTRACT 
 
It is a study about public policies for childhood and 
adolescence, considering the historical process of building 
them, with emphasis on characterization of childcare services in 
four regions of the State of Pará. To data collection was applied 
the questionnaire to the coordinators of the institutions and the 
discussion was based on the literature relevant. The results 
indicate the quality in which these services are being offered, 
taking into account the current legislation provides that to 
ensure that children and adolescents who have had their 
violated rights, full protection and family and community life. 
 
Keywords: Public Policies. Institutional Care. Children and 
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1- INTRODUÇÃO 

Histórico das políticas públicas à infância no Brasil 

A necessidade de pensar em formas alternativas de cuidado a crianças e 

adolescentes está posta no cenário histórico e cultural do mundo e isto tem sido feito de 

diferentes maneiras em cada contexto. No Brasil, a assistência destinada a esses sujeitos 

sociais têm sofrido modificações significativas ao longo dos anos e situam-se no período da 

monarquia as primeiras práticas de assistência às crianças abandonadas. A Roda dos 

Expostos foi um mecanismo utilizado para recolher crianças enjeitadas à época, sendo 

estas deixadas em um aparelho de madeira giratório no qual o anonimato de quem deixava 

a criança era preservado. As Rodas eram usadas tanto por pessoas pobres que não tinham 

condições financeiras de arcar com os cuidados básicos de seus filhos, mães que tinham 

filhos em relações ilícitas, como também por senhores e senhoras da elite que separavam 

as crianças escravas de suas mães, uma vez que estas seriam usadas como amas de leite. 

(RIZZINI, 2008).    

 A partir do século XX a imagem social da criança passa a sofrer modificações, e esta 

que antes era vista como ser angelical agora é associada ao termo “menor”, responsável 

pelas mazelas da sociedade. De acordo com Siqueira (2012), o Código de Menores 

(BRASIL, 1979), criado em 1927 e revisado no ano de 1979, foi o primeiro documento legal 

que tratou da infância e da adolescência desamparadas. Segundo a autora, no Código de 

Menores a criança e o adolescente eram considerados como “menores” e legislava 

estabelecendo estratégias para manter a disciplina e o controle dos “desviados”, que 

causavam ameaça a sociedade. 

 Em 1964, deu-se início a ditadura militar no Brasil, que durou até os anos 80. Neste 

período, foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), em 01 de 

dezembro de 1964, e depois as FEBEMs, unidades a nível estadual que realizavam 

atendimento direto de crianças e adolescentes, denominados menores, e que deveriam 

executar as diretrizes estabelecidas pela FUNABEM, a saber, internação e reclusão dos 

menores. Tais órgãos foram intitulados como “unidades educacionais”, embora, na prática, 

não tenham desempenhassem propriamente esta função. Vê-se que a história das 

instituições voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes no Brasil foi marcada por 

graves violações de direitos, na medida em que muitas vezes caracterizavam-se pelo 

confinamento e isolamento social.  

 Vários autores estudaram instituições com características semelhantes às citadas 

anteriormente, dentre estes, pode-se citar os trabalhos de Goffman (1974), no qual o autor 

apresenta aspectos da realidade da vida institucional, onde os internos vivenciavam 

processos que levavam ao aniquilamento da identidade. Além disso, o autor destaca a 



 

                  

estigmatização e os problemas enfrentados no processo de reinserção social dos internos. 

Entretanto, a luta da sociedade civil produziu contra instituições destinadas ao confinamento 

e isolamento de crianças e adolescentes ensejou importantes conquistas no campo dos 

direitos sociais. 

 Considerado um marco histórico e legal na construção das políticas públicas capazes 

de fazer valer os direitos sociais da população infantil e juvenil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em 1990, Lei n° 8069/90, estabelece uma nova concepção de infância e 

adolescência. Siqueira (2012) destaca que o ECA apresenta a visão da criança e do 

adolescente não como “objetos de tutela”, defendida pelo Código de Menores, mas como 

“sujeitos de direitos e deveres” (art. 6 ECA). O Estatuto inova também à medida que prevê 

proteção integral a criança e ao adolescente e estabelece medidas para enfrentar situações 

de violação de direitos da criança e do adolescente. Dentre estas, apresenta-se a medida de 

acolhimento institucional como estratégia de proteção, quando há ocorrência de risco, 

violência, abandono ou qualquer forma de violação de direitos.  

É importante destacar que o acolhimento institucional é uma medida de proteção 

especial e de acordo com o Estatuto deve ser provisória e excepcional, na medida em que 

este defende com absoluta prioridade a permanência da criança e do adolescente no seio 

de sua família de origem e até que se chegue ao acolhimento institucional todas as 

alternativas de manutenção dos vínculos familiares devem ser esgotadas. Entretanto, sabe-

se que ainda persistem casos em que a manutenção da criança na família se torna inviável, 

e nestes casos, o acolhimento institucional apresenta-se como uma alternativa de proteção. 

Considerando que a convivência familiar e comunitária é um direito de toda criança e 

adolescente a partir do Estatuto, faz-se necessário pensar em propostas para garantir tal 

direito mesmo nas situações em que já houve o seu afastamento da família e da 

comunidade. Neste sentido, o ECA prevê o fim do isolamento social comum na história da 

institucionalização no Brasil, além disso, preconiza a importância do papel da família, e a 

necessidade de articulação dos órgãos locais, no sentido de promover ações que 

possibilitem as famílias condições de cuidar de seus filhos (SIQUEIRA, 2012).  

Outra alteração preconizada pelo Estatuto é o fim dos atendimentos que reforçam a 

convivência da criança e do adolescente exclusivamente no espaço da instituição, 

garantindo assim que os acolhidos tenham acesso a serviços utilizados na e para a 

comunidade, como posto de saúde, acesso à escola, entre outros. Com essa perspectiva, 

foi elaborado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), que compreende que o 

acolhimento institucional deve ter como preocupação a adequação do espaço físico às 

demandas infantis e juvenis e a quantidade de acolhimentos em cada instituição, assim 



 

                  

como o atendimento deve ser individualizado e em pequenos grupos, um grande avanço 

comparado às formas de atendimento de décadas passadas no Brasil. Prevê ainda que o 

acolhimento institucional deve se alargar para outras modalidades, como casa-lar e casa de 

passagem.  

Segundo as Orientações Técnicas (BRASIL, 2009), o abrigo como modalidade de 

acolhimento institucional deve possuir característica de uma residência, ambiente acolhedor 

para atender grupos de até 20 crianças ou adolescentes. Já a modalidade de casa-Lar 

prevê unidade residencial, onde trabalhe pelo menos uma pessoa como educador prestando 

serviços a um grupo de até 10 crianças ou adolescentes, visando assim o desenvolvimento 

de relações mais características de um ambiente familiar na promoção da autonomia e 

interação social com a comunidade.  

Dados do Relatório realizado pelo Ministério Público nos anos de 2012 e 2013 no 

Brasil revelaram que em 2013 as instituições de acolhimento caracterizadas como abrigos 

na região Norte representavam 5% do total no país, já as casas lares apenas 2% do total no 

Brasil. Entretanto, poucas são as informações sobre tais instituições, sendo importante 

conhecer quais são as suas características mais marcantes, e o quanto estas contrariam ou 

não as normas técnicas que orientam a implantação e o funcionamento dos serviços de 

acolhimento nesta região.  

Diante do exposto, o presente artigo pretende apresentar dados sobre a realidade 

das instituições de acolhimento em quatro regiões do Pará, partindo de dados da pesquisa 

intitulada Instituições de Acolhimento em Quatro Regiões do Pará: Perfil, Rotinas e Práticas 

de Cuidado, projeto aprovado pelo CNPq em 2012, que foi realizada nos anos de 2013 e 

2014. Com este projeto, enfatizou-se a importância de conhecer a realidade das instituições 

de acolhimento e de que forma crianças e adolescentes efetivamente estão sendo atendidos 

no Brasil, especialmente no Pará, uma vez que até o início da pesquisa, poucos e por vezes 

nenhum dado oficial existia no estado a respeito dos serviços de acolhimento. Este artigo 

apresenta e discute parte dos dados fornecidos por instituições de acolhimento, 

governamentais e não governamentais, na região metropolitana e adjacências. 

 

2- METODOLOGIA 

Participantes 

O estudo envolveu 26 coordenadores responsáveis pelas instituições de acolhimento 

de crianças e adolescentes de quatro regiões do Estado do Pará. 

Contexto 

O “lócus” da pesquisa foram 27 instituições de acolhimento para crianças e 

adolescentes em quatro regiões do Estado do Pará (Metropolitana de Belém, Guamá, 



 

                  

Caetés e Tocantins), considerando que este quantitativo totaliza 72% das instituições de 

acolhimento em todo o estado. 

 Belém, a capital paraense, é a segunda maior cidade da Amazônia e uma das mais 

importantes do país. A Região Metropolitana de Belém – RMB, possui 1,4 milhão de 

habitantes e é formada pelos municípios situados em área predominantemente urbana, 

envolvendo a capital do estado, assim como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa 

Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará, conforme revela o censo 2010, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).  

 A microregião do Guamá é formada por 19 municípios e apresenta o oitavo maior 

PIB do Estado, com uma população absoluta de 573.472 habitantes (IBGE, 2011), e um 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - de 0,70 (IBGE/DATASUS). No entanto, o estudo 

realizado compreendeu apenas os municípios de Castanhal e São Miguel do Guamá, por 

serem os que possuem unidades de acolhimento para crianças e adolescentes. 

 Caetés, outra região alcançada pela pesquisa, possui uma das menores economias 

do estado, apresentando um Produto Interno Bruto – PIB, de 2,72% do total. Sua população 

alcança 443.402 habitantes (IBGE, 2011), espalhados em seus 14 municípios, sendo que 

deste total, quatro municípios possuem instituições de acolhimento para crianças e 

adolescentes. Sendo que uma instituição não aceitou participar do estudo. 

Já a região do Tocantins que também fez parte da pesquisa, corresponde a 11 

municípios. Destes, fizeram parte do estudo as cidades de Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-

Miri, Moju e Tailândia, por apresentar serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. 

Esta região apresenta o segundo maior PIB do Estado, em função de suas atividades 

mineração (Bauxita, Alumínio, Óleo Combustível e Madeira). Abriga também, o Porto de Vila 

do Conde, um dos maiores do Estado. Com uma população absoluta de 648.257 habitantes 

(IBGE, 2011), a região tem um IDH de 0,69. 

Instrumentos 

A pesquisa utilizou, como instrumento de apreensão dos dados, um questionário 

aplicado à gerência dos serviços de acolhimento nas quatro regiões, e, com este, foram 

investigados aspectos do ambiente e das interações nas instituições pesquisadas. As 

questões apresentadas neste instrumento foram adaptadas do formulário de Cavalcante 

(2008) de modo a contemplar aspectos particulares da realidade a ser investigada. O 

questionário é constituído por perguntas abertas e fechadas, e de múltiplas escolhas, com 

questões organizadas em torno de nove eixos, dentre os quais a identificação e a 

organização técnico‐legal. 

Considerações Éticas 



 

                  

 O estudo realizado está inserido no projeto de pesquisa intitulado Instituições de 

acolhimento de crianças e adolescentes em quatro regiões do Estado do Pará: perfil, rotinas 

e práticas de cuidado, o qual foi submetido e aprovado pelo comitê de ética para pesquisas 

com seres humanos e a Vara da Infância e Juventude de Belém.  

Procedimentos 

Inicialmente, as instituições que constituem a rede de acolhimento presentes nas 

quatro regiões abrangidas pela pesquisa foram contatadas. Mediante visitas e a 

apresentação da pesquisa, houve a solicitação de permissão aos coordenadores e gerentes 

para execução das etapas da investigação. Estes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido após tomarem ciência dos objetivos da pesquisa. Com a aprovação do 

projeto, deu-se início a coleta de dados com a aplicação dos questionários e observações, 

que foram registradas nos diários de campo dos pesquisadores. 

 Os dados obtidos foram organizados em tabelas considerando-se a caracterização 

das instituições por município e região investigada, com destaque para o número e 

frequência das instituições nas quatro regiões, a modalidade de atendimento, a natureza do 

programa e os órgãos que as fiscalizam e acompanham os serviços.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão aqui apresentados levam em consideração o item “identificação 

e organização técnico-legal” do questionário aplicado aos coordenadores dos serviços, 

considerando aspectos relacionados à modalidade de atendimento, natureza do programa e 

aos órgãos de acompanhamento e fiscalização dos serviços. A pesquisa envolveu 26 

instituições de acolhimento nas quatro regiões do estado, sendo dezesseis na Região 

Metropolitana de Belém, dois no Guamá, cinco no Tocantins e três no Caetés.  

No que concerne ao tipo de população atendida, tem-se instituições que separam 

crianças e adolescentes e outras já acolhem da infância até a adolescência conjuntamente. 

Na Região Metropolitana foram encontradas cinco instituições que acolhem apenas 

crianças, sendo que três atendem somente adolescentes e oito adotam critérios que 

abrangem ambas as faixas etárias. Neste sentido, nota-se que, nesta região, há uma 

tendência maior para a segregação por faixa etária. Destaca-se, ainda, que na região 

Metropolitana encontram-se instituições que acolhem exclusivamente a faixa etária de zero 

a seis anos. Este dado não foi encontrado nas demais regiões. Nesse aspecto, as 

instituições localizadas no interior do estado estão de acordo com as orientações técnicas 

(BRASIL, 2009), segundo a qual é importante evitar especializações e atendimentos 

exclusivos, não sendo recomendado adotar faixas etárias para atendimento muito estreitas. 

Com isso, visa-se garantir o não desmembramento de grupos de crianças e adolescentes 



 

                  

com vínculos de parentesco para fortalecer a vinculação afetiva entre estes. Observa-se 

uma concentração maior de instituições na Região Metropolitana, conforme ilustra a Tabela 

1 a seguir. 

 
 
Tabela 1 - Instituições de acolhimento por região quanto à modalidade de 
atendimento. 
 

  MODALIDADE DE ATENDIMENTO NATUREZA DO PROGRAMA 

 
REGIÃO 

Acolhimento 
Institucional 

Casa 
Lar 

Casa de 
Passagem 

Público 
Estadual 

Público 
Municipal 

ONGs 

       
Metropolitana 11 3 2 1 8 7 

Caetés 1 0 2 0 3 0 

Guamá 2 0 0 0 2 0 

Tocantins 2 0 3 0 5 0 

 

Era esperado encontrar maior quantidade de instituições na Região Metropolitana, 

por esta condensar além da capital Belém, municípios próximos, os quais reunidos 

apresentam ampla rede de serviços e elevado número de habitantes. Isso demanda, 

portanto, maior atenção por parte do Estado e da sociedade civil quanto às respostas as 

questões referentes ao abandono e violação de direitos de crianças e adolescentes.  

Das 16 instituições encontradas na região metropolitana, predomina o Acolhimento 

Institucional ou Abrigo Institucional, enquanto que a forma de Casa Lar representa três do 

total de instituições investigadas. Nas demais regiões não foram encontradas Casa Lar, 

prevalecendo os Abrigos Institucionais, já a Casa de Passagem aparecem em todas as 

regiões, com exceção do Guamá. Os dados corroboram as informações apresentadas pelo 

relatório do Ministério Público (BRASIL, 2013) sobre os serviços de acolhimento e apontam 

que ainda prevalecem características encontradas na história da institucionalização no 

Brasil, a saber, abrigo coletivizado e institucionalizado (SIQUEIRA, 2012). Entretanto, 

ressalta-se que a presença da modalidade Casa Lar, mesmo em menor proporção, aponta 

avanços importantes, pois esta prevê atendimento mais individualizado, e visa garantir aos 

acolhidos no período do afastamento do convívio familiar, uma experiência menos 

institucional possível, conforme estabelece as orientações técnicas (BRASIL, 2009).  

 Em relação à natureza do programa, a tabela mostra que o município está 

assumindo os serviços de acolhimento em todas as regiões, especialmente nas localizadas 

do interior do estado, onde a gestão pública municipal é a única existente, seguindo, 

portanto, o que estabelece as normas técnicas (BRASIL, 2009) quando estas preveem a 

municipalização dos serviços de acolhimento. Nota-se também que as ONGs foram 



 

                  

encontradas exclusivamente na região metropolitana, o que pode indicar a pouca 

participação da sociedade civil nos serviços ofertados nas regiões além da metropolitana. É 

importante ressaltar que a presença de ONGs na área metropolitana pode estar relacionada 

a essa participação limitada da sociedade local, mas também à alta concentração nessa 

região de serviços como bancos, comércio, escolas, entre outros, o que atrai a atenção das 

ONGs, uma vez que, possibilita maior visibilidade na sociedade para o trabalho 

desenvolvido, bem como facilita a articulação e estruturação dos serviços. 

O sustento financeiro das instituições de acolhimento é proveniente do Governo 

Federal, Governo Estadual, Governo Municipal e doações de pessoas jurídicas e físicas. 

Neste sentido, a pesquisa constatou uma predominância do índice de recursos públicos 

provenientes da esfera municipal nas instituições das quatro regiões do estado do Pará, 

bem como a presença do governo Federal em todas as Regiões e do Governo Estadual 

apenas na região Metropolitana. Esses resultados constatam que os municípios estão em 

consonância com o que prevê a Lei nº 8.069, a cerca da descentralização em esferas dos 

serviços, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que apontam 

as diretrizes da política de atendimento: a criação de conselhos municipais dos direitos das 

crianças e adolescentes e seus respectivos fundos. De acordo com o artigo 88 do ECA, são 

diretrizes da política de atendimento: 

I - municipalização do atendimento; 
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da 
criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações 
em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de 
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 
III - criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descentralização político administrativa; 
IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 
 

O artigo 11º da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) acrescenta ainda, que as 

ações das três esferas de governo na área da assistência social devem ser realizadas de 

forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera Federal e a 

coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. (PNAS, p. 37). Daí a importância de se descentralizar o 

poder administrativo. 

Percebe-se também o alto índice de doação feito por pessoas nas ONGs, visto que 

há um maior incentivo para o voluntariado dentro das instituições de acolhimentos e órgãos 

vinculados. Porém constata-se que as doações por pessoas jurídicas só acontecem na 

região Metropolitana de Belém. Já as que são feitas por pessoas físicas também estão 

presentes na Região de Caetés. Isso se deve por um maior incentivo do voluntariado da 

comunidade, porém, ainda há necessidade de criação de programas de incentivo à 



 

                  

participação desta última no interior, como por exemplo, os programas de apadrinhamento, 

uma vez que não foi encontrada a presença de ONGs nas três regiões que o compõem.  

Acredita-se que é importante a inserção da comunidade nas politicas de atendimento 

a infância e adolescência, e tal tarefa deve ser mediada por diversos programas, como 

exemplo, os que promovem o apadrinhamento e a família acolhedora, propostos pelo Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, no que diz respeito à importância da convivência 

comunitária, para contribuir com o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção social 

da criança com a família e a comunidade em geral. 

 

Tabela 2 - Instituições de acolhimento por região quanto aos órgãos de 

acompanhamento e fiscalização. 

 

REGIÃO COMDAC CEDCA 
Conselho 
Tutelar 

Juizado 
Ministério 
Público 

Vigilância 
Sanitária 

SEAS SI 

Metropolitana 9 3 7 14 16 10 9 1 

Caetés 2 0 2 2 2 1 2 0 

Guamá 1 0 0 1 2 1 0 0 

Tocantins 3 0 2 4 5 2 1 1 

  

No que se refere à fiscalização dos serviços de acolhimento nas quatro regiões do 

estado do Pará, os resultados apontam para o Sistema de Justiça (Poder Judiciário e 

Ministério Público) assumindo a responsabilidade de acompanhamento, predominantemente 

na Região Metropolitana de Belém e relevantemente no interior, destacando-se a região do 

Tocantins.  Vale salientar que o Conselho Tutelar vem assumindo o acompanhamento e 

apoio às famílias, conforme as atribuições que a este compete. De acordo com as 

Orientações Técnicas (BRASIL, 2009), a articulação com estes órgãos é de suma 

importância, haja vista que constroem fluxos locais com os serviços de acolhimento, 

facilitando a comunicação e o desenvolvimento de ações coordenadas, além de 

desempenharem funções fundamentais para a garantia da excepcionalidade e 

provisoriedade do afastamento do convívio familiar, bem como da reparação de possíveis 

violações de direito vivenciadas. 

Observa-se que os Conselhos de Direitos, especialmente no âmbito estadual, vêm 

acompanhando em grande parte as instituições de acolhimento nas quatro regiões 

envolvidas na pesquisa. Tais órgãos são responsáveis pela elaboração, aprovação e 

acompanhamento das ações, conforme prevê o artigo 90 do ECA, bem como pela 

deliberação de políticas de atendimento para garantir os direitos humanos de crianças e 



 

                  

adolescentes que se encontram atendidos nos serviços de acolhimento. Sabe-se que a 

criação dos Conselhos de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, os Conselhos 

Tutelares, a adequação do Poder Judiciário e do Ministério Público, são mudanças trazidas 

com a promulgação do ECA, que visa desde a sua aprovação a implantação de uma nova 

política de atendimento, designando ações articuladas e integradas (ASSIS; FARIAS, 2013). 

No âmbito das políticas públicas, mas precisamente as voltadas à assistência social, 

além da medida de proteção especial aqui estudada, atenta-se aos resultados para a 

contribuição dada pela Secretaria de Estado e Assistência Social ao acompanhar tais 

serviços de alta complexidade nas quatro regiões pesquisadas, além da Vigilância Sanitária, 

que vem desempenhando a tarefa de vistoriar as condições de limpeza, manutenção e 

adequação do ambiente físico. Este dado indica que as instituições tanto na região 

metropolitana (das 16 instituições, 10 sinalizaram tal acompanhamento), quanto nas demais 

unidades do interior do Estado estão em conformidade às normas técnicas (BRASIL, 2009).  

Vale destacar também que duas instituições, uma na região metropolitana e outra no 

Tocantins, não souberam precisar quem realiza a fiscalização e acompanhamento das 

mesmas. 

 

4-  CONCLUSÃO 

As violações de direitos, principalmente dos segmentos sociais mais vulneráveis, 

como as crianças e adolescentes, estão presentes no cotidiano. Como exemplo, tem-se a 

situação de pobreza extrema, a ausência e ineficácia de políticas públicas e o acolhimento 

institucional como resposta a várias situações de vulnerabilidade social, como medidas que 

protegem, mas, muitas vezes, levam ao rompimento dos vínculos familiares e assegurem 

justiça social a estes segmentos da sociedade. 

A institucionalização de crianças e adolescentes, como medida de proteção especial, 

advém de um processo histórico, a qual, anteriormente, era pautada em políticas 

filantrópicas e conservadoras, voltadas a este público. A promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em consonância com a Constituição Federal de 1988 e Lei 

Orgânica de Assistência Social, trouxe o paradigma dos direitos sociais, sendo considerado 

um marco na trajetória das políticas públicas brasileiras. 

A cultura da institucionalização moldada pela longa permanência nesses espaços e 

prolongada convivência em instituições começa a ser gradativamente questionada e pode 

vir a ser superada, uma vez que, atualmente, a legislação prevê enquanto uma das medidas 

protetivas, o acolhimento institucional, como alternativa para que crianças e adolescentes 

mantenham-se em um ambiente onde possam crescer e desenvolver-se socialmente. No 

entanto, de acordo com o ECA e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 



 

                  

direito de crianças e adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, trata-se de uma 

medida excepcional e provisória, uma vez que o acolhimento institucional por longos 

períodos, pode ser prejudicial para a criança ou adolescente. Deste modo, todos os esforços 

devem ser empreendidos, no intuito de manter-lhe em seu ambiente familiar. 

A pesquisa na qual se insere o presente estudo apresenta dados importantes sobre a 

realidade destes serviços no Pará. Deste modo, acredita-se que a mesma pode ser 

considerada pioneira no estado, por revelar informações até então desconhecidas pela 

sociedade civil e até mesmo por órgãos responsáveis, principalmente referentes às 

instituições de acolhimento do interior. Dessa forma, a pesquisa tem potencial em contribuir 

para formulação e aperfeiçoamento dos serviços de acolhimento que atendem crianças e 

adolescentes.  

A caracterização das instituições de acolhimento de crianças e adolescentes em 

quatro regiões do Estado do Pará, ao apresentar o contexto em que vivem muitos meninos e 

meninas, chama atenção para uma maior participação do Estado e da sociedade civil, seja 

na construção, financiamento, monitoramento e fiscalização dos serviços de proteção às 

crianças e adolescentes (instituições de acolhimento), bem como ao provimento das 

políticas de proteção básicas de todo cidadão (saúde, educação, segurança, moradia, entre 

outros.), quanto ao empenho em combater a pobreza, a fome, a exploração sexual e demais 

formas de violações que levam ao rompimento dos vínculos familiares e comunitários.  

Nas circunstâncias em que crianças e adolescentes necessitarem de assistência 

neste nível de complexidade, como é o caso do acolhimento institucional, é de suma 

importância proporcionar a estes indivíduos um espaço acolhedor, que interfira o mínimo 

possível o seu desenvolvimento pessoal e social. A ideia é que tais instituições consigam 

desenvolver sua tarefa de apoio psicossocial com as famílias dos acolhidos, no intuito de 

regastar o convívio familiar e comunitário que lhes é de direito.  
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