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RESUMO 

  

 

A presente pesquisa tem a finalidade de analisar a institucionalização de jovens mulheres em 

uma Casa de Acolhimento em Campos dos Goytacazes, saber por que foram acolhidas, como 

vivem na casa e como se relacionam com seus familiares. Também apresentarei a questão da 

inserção e sociabilidade escolar dessas jovens mulheres. O objetivo é compreender sobre as 

trajetórias de vida antes e durante o acolhimento, destacando as relações familiares e escolares.  

Trarei uma discussão sobre a construção social da juventude e a concepção dos jovens como 

sujeitos de direito. Também será feito uma revisão histórica sobre o acolhimento de menores.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Juventude; Escola; Institucionalização. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The present research has the purpose of analyzing the institutionalization of young women in 

a foster home in Campos dos Goytacazes, knowing why they were welcomed, how they live 

in the house and how they relate to their families. I will also introduce the question of school 

insertion and sociability of these young women. The objective is to understand the life 

trajectories before and during the reception, highlighting the family and school relationships. I 

will discuss the social construction of youth and the conception of young people as subjects of 

law. A historical review will also be done on the reception of minors and the construction and 

search for the rights of children and adolescents. 

 

 

Keywords: Youth; School; Institutionalization. 
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Introdução 

 

 

Neste trabalho, propomos uma análise do cotidiano de jovens mulheres 

institucionalizadas que residem em uma Casa de Acolhimento. O caminho percorrido para 

elucidar o trabalho será adentrar no cotidiano dessas jovens mulheres durante o período em 

que as mesmas estão sendo assistidas. Buscaremos uma análise de seus hábitos diários para 

melhor interpretar seus comportamentos, almejando assim, apresentar a trajetória dessas 

jovens que por algum motivo tiveram seus direitos violados, segundo a Lei do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  

O interesse nesse trabalho teve início a partir do aumento significativo, na cidade de 

Campos dos Goytacazes, dessas Casas de Acolhimento. Ocorrendo no período anterior um 

processo seletivo organizado pela prefeitura para o trabalho nessas casas, tendo em vista o 

aumento da demanda.  

Iniciei o trabalho fazendo um levantamento entre os órgãos responsáveis pelas Casas 

de Acolhimento que existem e como poderia ter acesso a ela. Posteriormente, procurei a 

Fundação da Infância e da Juventude de Campos, em busca de informação sobre o que seria 

necessário para iniciar a pesquisa. Houve a necessidade de autorização por escrito da direção 

da Fundação da Infância e da Juventude. Este processo de autorização durou três meses, nas 

tentativas de adquirir tal documento foi necessário o comparecimento diversas vezes na 

Fundação. Foi marcada uma reunião com a direção em que pediram informações a respeito do 

meu interesse em realizar um trabalho com os acolhidos institucionalmente. Posteriormente 

foi pontuado pela direção à dinâmica das Casas de Acolhimento da cidade e a faixa etária dos 

acolhidos, sendo exposta uma das Casas de Acolhimento em que teriam mais problemas de 

comportamento dos acolhidos entre as demais. A Casa de Acolhimento é composta de 

meninas de treze há quase dezoito anos, tendo ocorrências de diversas gravidades, 

principalmente problemas relacionados à sociabilidade dentro da casa e na escola que 

acarretaram em agressões físicas, até mesmo expulsão. Nesse momento meu olhar se voltou a 

essa casa, e, posteriormente, já com a autorização e o endereço, dei início aos trabalhos.  

Quando pontuado durante a reunião sobre tal problemática ocorrida com essas jovens, 

logo questionei sobre os motivos do acolhimento, fui informada que muitos desses 

acolhimentos seriam recorrentes de desestruturação familiar, em que em algum momento de 

suas vidas os pais ou responsáveis pelas mesmas as negligenciaram, até chegar ao ponto do 

Conselho Tutelar intervir e propor o acolhimento.  



 
 
 

 

 

Trazendo uma análise sobre essa suposta trajetória, pode-se fazer uma reflexão de que 

os hábitos na convivência familiar direcionam os filhos nos comportamentos e hábitos que 

desenvolverão no decorrer da vida.    

Pierre Bourdieu (2001) identifica que a sociedade consegue reproduzir no agente individual 

estruturas políticas, econômicas, modelos de pensamentos e valores.  O autor fala das 

estruturas em que nós somos inseridos e que essas mesmas estruturas são superiores a nossa 

vontade e desejos, e nem damos conta desse fenômeno, onde inconscientemente agimos com 

comportamentos repetitivos, às vezes contra nosso querer.   

 Essa interiorização se dá com o olhar, a repetição de gestos, de costumes que os filhos 

veem seus pais fazendo, e que o autor classifica como “capital cultural”. Esse capital cultural 

irá influenciá-lo por toda sua vida, beneficiando-o se for de família nobre, e desprivilegiando 

o filho do operário, onde esse capital cultural do filho do operário não tem valor no mercado 

escolar, por não obter acesso a certas informações e conhecimentos exigido pelos professores.  

Ao analisarmos tais conceitos expostos nessa breve exposição, detemos como ponto 

de partida o não julgamento do por que essas jovens têm esse suposto comportamento 

indisciplinar de acordo com a instituição acolhedora, tendo em vista que as mesmas estão em 

idade de formação do caráter perante a sociedade.   

No que diz respeito à metodologia do trabalho, este está pautado em um denso 

trabalho de campo com o convívio diário com as jovens e equipe técnica da casa durante todo 

o dia. Nesse convívio foram realizadas entrevistas semiestruturada com as jovens acolhidas, 

com o intuito de saber o que elas pensam a respeito de suas vidas, suas trajetórias e a situação 

em que se encontram. Na entrevista com as jovens busco saber, entre outros, o que desejam 

para seu futuro.  

O presente trabalho está dividido em três partes, sendo o primeiro a realização de uma 

apresentação de todo caminho percorrido até entrar na casa, assim como a descrição da 

instituição e uma apresentação do perfil das jovens acolhidas No segundo momento farei uma 

revisão histórica sobre o acolhimento de menores e a construção social dos direitos das 

crianças e jovens. No terceiro momento serão analisadas as entrevistas com as jovens, 

juntamente com seus históricos, a fim de conhecer suas perspectivas sobre o acolhimento, a 

vida familiar e a inserção escolar. 
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1- UMA ANÁLISE DO CAMPO DE ESTUDO 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a institucionalização de jovens mulheres 

residentes em uma das casas de acolhimento da cidade de Campos dos Goytacazes e sua 

inserção escolar. A casa escolhida para realizar a pesquisa era composta, entre os anos de 

2017 e 2018, por jovens mulheres que contabilizavam vinte e três acolhidas, embora tenham 

sido analisados apenas dezesseis históricos de jovens entre doze à quase dezoito anos, sendo 

uma com doze anos, três com treze anos, cinco com quatorze, quatro com quinze, duas com 

dezesseis e uma com dezessete anos. É localizada em um bairro de “classe média” do 

município, procurando assim manter sua identidade discreta perante as outras residências, o 

que seria essencial para a casa, segundo disse uma das educadoras que trabalha na instituição. 

Por ser um bairro que não permite nenhum comércio, o movimento de pessoas acaba sendo 

menor, o que contribuiria para essa discrição. Conforme relato da educadora, o propósito da 

escolha desse bairro afastado, provavelmente refere-se ao contexto de que essas jovens devem 

se sentir seguras e protegidas de influências externas que possam prejudicar sua integridade 

física e psicológica, tendo em vista que a casa deve figurar por um longo período como local 

fixo de residência para as mesmas.  

 De acordo com o ECA, a Lei n°. 12.010/09, um dos itens é o III – Atendimento 

personalizado e em pequenos grupos (ECA, 2009), esta Casa de Acolhimento é uma entre 

várias na cidade que corresponde às exigências da lei, as quais são localizadas em diversos 

bairros. Não posso afirmar a quantidade exata porque até o presente trabalho contabilizavam 

mais de dezesseis e estavam formando mais uma por conta da demanda na cidade e por não 

ter um DEGASE 
1
feminino. O intuito dessas Casas é manter às jovens ou crianças abrigadas e 

recebendo os auxílios necessários por lei no período de idade que vai de zero a dezoito anos.  

As Casas de Acolhimento na cidade de Campos são de demandas distintas, tendo 

casos de abandono pelos pais ou responsáveis, pela falta de controle perante as jovens por 

parte dos responsáveis, também por jovens do sexo feminino e masculino que cometem furtos 

considerados leves pela polícia, na região de Campos, e que são menores de idade; pelo fato 

de não terem nenhum responsável vivo, ou nenhum responsável que tenham o interesse de se 

responsabilizar por essa criança ou adolescente; pelas situações financeiras dos pais ou 

responsáveis; além das jovens que são abrigadas a pedido delas próprias. A avaliação final 

para o acolhimento antes da audiência é feita pelo Conselho Tutelar, por motivos também 
 
1 DEGASE- Departamento Geral de Ações Sócio Educativas: O Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas é um órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que executa as medidas judiciais aplicadas 

aos adolescentes em conflito com a lei. 
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distintos, em que há uma triagem no que segue desde denúncias de maus tratos pelos 

responsáveis como também a procura do próprio responsável em entregar essa criança ou 

jovem, alegando incapacidade de se responsabilizar pelos mesmos por diversos motivos. 

Posteriormente é aberto um processo, e a equipe da Fundação da Infância e da Juventude 

subdivide em grupos e alocam essas crianças e jovens de acordo com seu perfil que vai desde 

a idade ao comportamento e o motivo do acolhimento, o processo é levado ao Juiz, e nesse 

período os mesmos temporariamente ficam nas Casas de Acolhimento.   

Decidi essa Casa por se tratar de jovens mulheres com o índice mais elevado de falta 

de disciplina e má conduta, na qual os pais ou responsáveis procuram o conselho tutelar para 

abrir mão da responsabilidade sobre essa criança ou jovem. No período anterior ao trabalho de 

campo, precisei de autorizações de órgãos responsáveis por esse setor, as quais foram 

concedidas pela prefeitura da cidade de Campos dos Goytacazes e pela Fundação da Infância 

e da Juventude. Entretanto tive que explicar minuciosamente como seria o meu trabalho. Por 

se tratar de jovens com históricos diversos de conflitos fui advertida para ter cautela em minha 

aproximação com as acolhidas, devido ao índice de agressividade muito elevado, problemas 

de comportamento e falta de respeito pelos adultos. Em reunião com a presidente da Fundação 

da Infância e da Juventude e ao chegar a casa pela equipe técnica que trabalhava no momento, 

formada por pedagoga e assistentes sociais, me preveniram para tais cuidados. Se minha 

aproximação não fosse bem planejada e cercada de recursos, poderia ter um desfecho 

negativo, pois de acordo com a equipe técnica, algumas acolhidas têm históricos de agressão 

física, empreendidas pelas mesmas até mesmo com arma branca (canivete, garfo de metal e 

entre outros).  

O processo para a autorização durou três meses, e depois de resolvido, o trabalho 

correu normalmente. Ao chegar ao endereço da Casa de Acolhimento fiz uma visualização de 

todo o espaço. É uma residência que está construída em um terreno que mede 14 metros por 

28.30 metros, com apenas um corredor lateral que liga até os fundos, com medida mais ou 

menos de um carro de passeio. A residência é de três pavimentos, sendo o terceiro usado 

apenas pelos funcionários, como uma espécie de almoxarifado, onde ficam as roupas de cama 

e vestimentas das jovens, entre outras coisas. Logo na entrada notei uma movimentação 

diferenciada, havia três funcionários transitando, um homem e duas mulheres, observei uma 

tensão entre eles sobre uma porta que ficava na frente da casa no canto esquerdo. Até o 

momento não sabia para onde a porta levaria, e inclusive tinha uma cadeira à frente, como 

local fixo de um dos funcionários que se apresentou no momento como segurança da Casa, o 

mesmo que abriu o portão e me recebeu. O segurança fica em uma espécie de divisa entre o 
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pavimento térreo e o segundo andar da casa, o qual foi identificado posteriormente ao entrar 

por ter sido advertida a ter alguns cuidados, como por exemplo, manter a porta sempre 

fechada. 

Logo me identifiquei como estudante pesquisadora, e posteriormente apresentei o 

documento adquirido durante o processo de autorização. Dirigi- me à sala da coordenação da 

casa para melhor entender a dinâmica. Mas, na parede da entrada do segundo pavimento 

visualizei algo que me chamou a atenção, uma cartolina exposta como uma espécie de quadro 

com vários recortes de revistas e pequenos trechos em escrita cursiva. Perguntei a primeira 

funcionária que passou por mim e ela com muita naturalidade informaram que foram as 

jovens acolhidas quem tinham montado aquele quadro, contendo muitos recortes de revistas, 

com fotos de mulheres grávidas sorrindo, esboçando felicidade, e percebi que na maioria das 

fotos as mulheres estavam acompanhadas de um parceiro que aparentemente seria o marido 

das gestantes. A escrita era das jovens relatando o desejo de ser mãe e de ter uma família, e 

me chamou a atenção o fato dessas jovens supostamente virem de lares desestruturados e ao 

mesmo tempo idealizarem que a felicidade estaria na figura da mãe carregando seu bebê na 

barriga e se sentindo felizes.  

Ao me dirigir à coordenação pedi uma lista que identificasse todos os funcionários, 

para melhor entender a dinâmica da Casa. A Casa é composta por quinze educadores, que 

exercem a função de monitorar as jovens em tempo integral e em todos os lugares, sendo três 

das educadoras com funções à parte. Quando as mesmas estão exercendo a outra função 

sempre têm as auxiliares para as substituírem, por exemplo, uma no administrativo ajudando 

na sala de coordenação com os documentos, outra no reforço escolar quando solicitada por 

alguma jovem que esteja com dificuldade nas atividades que são propostas para casa e a 

terceira que exerce alguns serviços externos, a exemplo, acompanhar a assistente social para 

algumas funções como recolhimento de jovens evadidas, visitas ao médico e entre outros. São 

doze auxiliares de educadoras que fazem o acompanhamento das meninas junto às educadoras 

dando o suporte necessário e outros que completam a equipe, uma pedagoga, uma estagiária 

em pedagogia, duas assistentes sociais, um psicólogo, uma enfermeira, seis técnicas de 

enfermagem, um professor de educação física, uma coordenadora, uma adjunta de 

coordenação, uma agente de serviços gerais, cinco motoristas, quatro seguranças e duas 

merendeiras, lembrando que a equipe de funcionários trabalha por escalas.  

Não tem um tempo específico para que as jovens permaneçam na Casa de 

Acolhimento porque durante todo esse período de estadia a equipe técnica em conjunto com o 

Conselho Tutelar tenta uma reaproximação dessas jovens com a família, mesmo que não 
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sejam os genitores, como uma avó, tios, entre outros que possam assumir a responsabilidade 

de ficar com essas jovens. O tempo máximo de estadia de uma jovem é até completar dezoito 

anos, se o retorno à família não tiver sucesso. Essas jovens acolhidas vêm de localidades 

diversas, até de outros estados, porém no momento do acolhimento residiam dentro da cidade 

de Campos dos Goytacazes, pelos históricos analisados a maioria vem do interior do 

município e de Guarus. 

Essas jovens foram para a Casa de Acolhimento por motivos que ao mesmo tempo são 

muito parecidos, mas que ao analisar os históricos, se tornam muito distintos. Porque cada 

uma teve em sua trajetória algum tipo de negligência familiar, onde o membro familiar de 

referência (mãe na maioria) as teria abandonado sem justificar sua ausência. E pelos relatos 

das jovens e documentos do Conselho Tutelar, só há o retorno da responsável sob ordem 

judicial. A equipe técnica identificou que essa negligência familiar teria acarretado uma 

sequência de problemas e comportamentos negativos. 

Nos históricos das jovens acolhidas, há exemplo de uso de drogas pela mãe, onde a 

mesma se tornava ausente de sua casa por longo período, deixando seus filhos sozinhos e com 

os cuidados dos irmãos menores ou sendo monitoradas por vizinhos, em que ocorriam as 

denúncias para o Conselho Tutelar e consequentemente o recolhimento desses filhos 

“abandonados”. 

Há também casos onde a mãe começa novos relacionamentos em que o namorado não 

aceita seus filhos e as mesmas passam a rejeitá-los. Também foram identificados problemas 

psicológicos por parte da mãe e uma quantidade muito elevada de ausência do pai, totalizando 

doze jovens dos dezesseis históricos analisados, onde cinco jovens não possuem o nome do 

pai biológico no registro. Constam também casos de abuso sexual por parte do genitor ou 

parente, agressão física por parte da mãe ou responsável, mãe presa, entre outros. Segundo os 

históricos disponíveis nos registros da Casa de Acolhimento, escrito pelo Conselho Tutelar 

em formato de relatório e entregue a equipe técnica composta pela pedagoga e as assistentes 

sociais no ato do acolhimento, foram atestados cinco jovens que passaram pela situação de 

uso de drogas por parte da mãe, que teria influenciado o acolhimento. Também há treze 

jovens que passaram pelo envolvimento com o tráfico, inclusive quatro delas sofreram 

ameaça de morte pelo namorado traficante. Seguem trechos dos históricos mencionados: 

A genitora foi para Duque de Caxias no Rio de Janeiro na companhia de seu 

companheiro (usuário de drogas) onde passou a residir com traficantes, levando 

apenas o filho mais novo de quatro anos, retirando todos os pertences (móveis, 

utensílios, etc.) da casa, a qual residia de aluguel, abandonando os demais filhos de 

doze, quatorze, oito e a L1 de treze anos (histórico da L1).  
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A genitora é negligente e não realizou os encaminhamentos ofertados, e estava em 

lugar incerto e não sabido estava morando em Cabo Frio, Travessão, Espirito Santo, 

há suspeita de uso de drogas (cocaína) e negligência, a genitora foi incentivadora 

para a filha “casar” para não ter mais responsabilidade com a adolescente (histórico 

da F1). 

 
Foi pontuado pelas Conselheiras que a genitora foi encaminhada para o sistema 

prisional acerca de sete anos, e devido a este fato, suas filhas foram residir com a tia 

materna, quando tinham aproximadamente quatro e cinco anos de idade, e o genitor 

sem paradeiro com informações dos familiares, de que está no Complexo 

Penitenciário de Bangu (histórico da L2 e V1). 

 

Segundo os históricos, dez das jovens acolhidas sofreram maus tratos em decorrência de 

agressão física sofrido com a família, também há seis casos de negligência e abandono. Entre 

tais eventos quatro dessas jovens além de agredidas também sofreram abuso sexual antes do 

acolhimento. 

Vale ressaltar que no atendimento à adolescente, foram observados arranhões e 

hematomas em seu pescoço, com tudo a Conselheira Tutelar relatou na entrada da 

adolescente que obteve relatos da família que na tentativa de fuga da residência do 

genitor, ao tentar contê-la, houve uma luta corporal com o mesmo e agressões, 

deixando marcas em seu pescoço e pernas (histórico de L3).  

 
Ainda de acordo com seus relatos, ela engravidou, mas não sabia se era 

consequência do suposto abuso do padrasto ou do rapaz, posteriormente sofrendo 

um aborto. Após o aborto a genitora a buscou com a polícia, com a intenção de que 

a adolescente se relacione com outro companheiro, devido esse trabalhar na 

Petrobras, mas segundo a adolescente, se recusou a ter relação sexual com esse, 

acrescentando que a genitora a obrigou a ficar no quarto para visualizar essa e o 

padrasto (homem que a genitora queria que a adolescente mantivesse relações 

sexuais) no ato sexual. Há relatos de envolvimento com o tráfico, guarda de armas e 

drogas na residência em Rio das Ostras (da genitora) (histórico da F2). 

 

Neste contexto, de negligência, abandono, foram identificados treze jovens que antes do 

acolhimento viviam com a avó ou tia materna, deixando claro que os pais abriram mão em 

algum momento da responsabilidade de educar, cuidar, proteger seus filhos.  

Há denúncias, em 12/2009, que a F2 e sua irmã estariam sendo supostamente 

abusadas pelo genitor e por dois tios paternos também, inclusive com a informação 

de resultados de exames de corpo de delito positivos. Destaca-se que um dos 

supostos agressores cumpre pena no Presídio de Itaperuna/RJ, pelo suposto crime 

(histórico da F2).   

 

(...), mesmo residindo com a mãe, quase sempre dormia na casa dos avós, amigos ou 

do namorado (de Belo Horizonte), a pedido da própria genitora que não gostava que 

a filha dormisse em casa quando seu companheiro ia dormir lá. Nesta época a mãe 

residia em casa alugada, com endereço mencionado (históricos da N1). 

  

N1 passou alguns dias na casa de amigos, quando não mais possível, foi morar nas 

ruas de Belo Horizonte, Praça da Liberdade, Centro. Questionada o porquê de não 

procurar os avós, disse que ficou com medo deles a devolverem para a genitora. A 

adolescente ficou nessa situação por cerca de um mês, quando namorou um rapaz, 

que também estava em situação de rua, a jovem disse que o namorado fazia uso de 

substâncias psicoativas e não a “protegia” da forma que esperava. Ainda em situação 
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de rua, conheceu outro homem, de 32 anos, que passava férias em Belo Horizonte e 

a adolescente veio para Campos na companhia do mesmo (histórico da N1).  

 

De acordo com os históricos a trajetória escolar dessas jovens da Casa de Acolhimento 

tem sérios problemas, que vai desde a evasão escolar até a distorção idade-série. A análise 

efetuou- se entre o mês de dezembro de 2017 a março de 2018, tendo alguns casos em que 

algumas jovens estavam sem estudar ou teriam acabado de serem acolhidas e vindas de outras 

localidades, com isso os trâmites legais para uma matrícula nova, segundo a pedagoga seria 

mais difícil pelo período e também pelo fato das mesmas não serem bem recebidas nas 

escolas do município, pelos históricos escolares apresentados.  

Ou seja, muitas dessas jovens foram expulsas das escolas em que estudavam no 

município, ou até da mesma escola após o acolhimento, tendo relatos da equipe técnica que 

algumas jovens da casa não respeitam os professores e funcionários, matam aula e se escodem 

dentro do banheiro. Também há relatos de que agrediram fisicamente outros alunos e 

inclusive uma delas enfiou um canivete na barriga de outra aluna. Foi pontuado que a 

pedagoga relatou a dificuldade em alguns casos de realizar a matrícula, porém com o 

intermédio dos órgãos responsáveis tais matrículas acabam sendo realizadas.  

Foram identificados nos históricos o desrespeito ou agressão física por parte das 

acolhidas tanto na casa como na escola, contabilizando quinze jovens acometidas por essa 

falta de disciplina. Muitas relatam a falta de interesse na escola pelo fato da dificuldade no 

ensino-aprendizagem, levando segundo as jovens a um constrangimento e também pelos 

alunos da sala ser muito menores que elas. Há também problemas de localização em que as 

jovens residem, porque as mesmas vêm de bairros dominados pelo tráfico e, segundo elas, ao 

chegarem à nova escola, sendo em outro bairro, as facções que dominam sempre são rivais 

aos bairros em que residiam, ocasionando medo e frustração das jovens a respeito da escola.   

Quando relato a evasão escolar e distorção idade-série, essa análise foi efetuada com 

base na idade das jovens em relação à série cursada. Uma jovem de doze e três de quatorze 

anos cursam na escola municipal localizada no bairro Jockey Club a modalidade AAP 

correspondente ao 4°/5° ano do Fundamental. Uma jovem de treze anos cursa na escola 

estadual no bairro Donana o 8° ano, outra jovem de treze anos não está matriculada no 

momento, porém cursou até o 7° ano em uma escola estadual no bairro de Guarus. Outra com 

treze anos também não está matriculada, mas cursou até o 6° ano em uma escola municipal no 

Bairro Jockey Club. Uma jovem de quatorze anos cursa o 9° ano em uma escola estadual no 

Jockey club e outra com quatorze anos está sem estudar, grávida e parou no 4° ano do 

Fundamental. Uma jovem de quinze anos cursou em um ano anterior cursou o nível AAP, 
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atual 4°/5° ano do Fundamental, passou para o 6°/ 7° A.E. com dependência, sendo reprovada 

em todas as disciplinas. Outra jovem com 15 anos não está matriculada e cursou o 6° ano em 

Belo Horizonte (lugar de origem). Duas jovens com quinze anos cursam o 6° ano em escola 

estadual no bairro de Donana e uma está grávida, três outras jovens com quinze anos não 

estão matriculadas e cursaram respectivas séries do 5° ano, 7° ano e 8° ano em escola estadual 

no bairro de Guarus. 

Na totalidade essas jovens vêm de famílias pobres, com composição familiar irregular, 

em que algum membro da casa em que as jovens residiam um parente ou faleceu ou não 

reside mais na residência, de acordo com os históricos, oscilando na maioria o parceiro da 

mãe e com o término do relacionamento, na maioria dos casos ocorrem separações turbulentas 

(brigas e agressões físicas as mesmas e também as jovens). Constam também mortes de 

irmãos pelo tráfico, envolvimento das mesmas com o tráfico (muitas vezes por causa de 

namorados) e mudanças de endereço com frequência. Todas as jovens acolhidas nessa casa já 

vinham sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar, mesmo as que não residiam dentro do 

município, em seu lugar de origem havia um histórico de acompanhamento por causa de tais 

problemáticas que as envolviam. 
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2- O ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual enfatiza a proteção 

da criança e do adolescente em âmbito nacional, foi elaborado o (ECA) – Estatuto da Criança 

e do Adolescente (13 de julho de 1990), garantindo assim o artigo 227 de nossa constituição. 

Os artigos iniciais dessas legislações afirmam que: 

 

Art. 1°. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2°. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 

Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.  

Art. 3°. 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, as 

segurando-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. 

Art. 4°.  É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;  

c) precedência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

Art. 5°. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Art. 6°. Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 

dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e 

a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

(Estatuto da Criança e do Adolescente; ECA, p.11). 
 

 

A partir desse contexto, de proteção absoluta, nota-se a dimensão dessa relevância. As 

leis se multiplicaram para a garantia desses direitos essenciais das crianças e dos adolescentes. 

Sabe-se que essa luta por direitos assistidos não iniciou em políticas públicas recentes, mas o 

atendimento da criança e do adolescente passou por diferentes etapas históricas, desde o início 

dos trabalhos com a igreja, passando por organizações filantrópicas, para chegarmos até hoje, 

onde a responsabilidade é do Estado, e também da família e, da sociedade. Fazendo uma 

reconstrução histórica, houve um período em que a igreja era a única responsável por acolher 

essas crianças consideradas desprotegidas ou abandonadas e, esse acolhimento sobreviveu por 

mais de um século com a roda dos expostos, onde Maria Luiza Marcílio retrata que:  
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A roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida, 

sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa História. Criada na Colômbia, 

perpassou e multiplicou-se no período imperial, conseguiu-se manter durante a 

República e só foi extinta definitivamente na recente década de 1950! Sendo o 

Brasil o último a acabar com o triste sistema da roda dos enjeitados (MARCILIO, 

1997, p.51).  

 

 

Posteriormente, as organizações filantrópicas ganharam espaço em diversos 

seguimentos assistenciais, como por exemplo: os orfanatos. De acordo com Marcilio: 

  

A filantropia surgiu como modelo assistencial, fundamentada na ciência, para 

substituir o modelo de caridade. Nesses termos, à filantropia atribuiu-se a tarefa de 

organizar a assistência dentro das novas exigências sociais, políticas econômicas e 

morais que nascem com o início do século XX no Brasil. (MARCILIO, 1997, p. 75). 

 

 

Continuando as análises de Marcílio (1997), a discussão sobre o acolhimento da criança 

e do adolescente, nas pesquisas realizadas para compor esse trabalho, deu-se início no ano de 

1830. De acordo com trabalhos analisados, devemos aprofundar também as questões de como 

as crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direitos. Isso porque até algumas décadas 

atrás, ninguém pensava em crianças e adolescentes como indivíduos que possuíam direitos a 

serem garantidos.  

Como mencionado acima, o trabalho de Maria Luiza Marcílio (1997), retrata muito bem 

uma boa parte da história e trajetória dessas crianças abandonadas. O livro é dividido em três 

fragmentos e a mesma busca os países europeus que, segundo a autora, foram pioneiros dessa 

problemática, ao elucidar questões semelhantes do Brasil. Por tamanha contribuição, acredito 

que seu trabalho seja atemporal, já que trata de problemas semelhantes da atualidade. Em 

primeiro momento Maria Luiza Marcílio (1997) propõe uma análise em que: 

 

A antiguidade e a evolução da prática de abandonar seus filhos vêm aqui associadas 

às formas de proteção e de assistência a essas criaturas, construídas ao longo dos 

séculos, primeiramente no Velho Mundo, e, depois, transplantadas e estabelecidas 

no Brasil, desde os primórdios da colonização. (MARCÍLIO, 1997, p.11). 

 

Deixando evidente que o abandono de crianças é muito mais antigo do que se imagina, e 

em consequência disso, segue o motivo de tantos olhares voltados a esse problema, que 

parece não ter solução por se perpetuar até os dias atuais. A autora retrata um período 

histórico entre o século XII ao XIX, em que se passaram diversas etapas na trajetória da 

“infância desvalida”. A autora relata que a comunidade cristã assumiu o compromisso e 

perpetuou-se durante muitos anos com a responsabilidade de acolhimento desses 
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desafortunados na Roda dos Expostos, onde as crianças eram deixadas pelos pais ou 

responsáveis. Aprofundando a questão no interesse dessa criança abandonada pela igreja e 

pela sociedade cristã, os cuidados com essas crianças eram a cargo das ama-de-leite e 

posteriormente ama-seca, ‘funcionárias remuneradas pela igreja’. Posteriormente, em média 

dos seus sete anos, os desafortunados acolhidos eram transferidos para outros ‘lares’, assim 

explica Marcilio:  

Em quase toda parte, as amas deixavam de receber qualquer estipêndio a partir do 

momento em que a criança atingia certa idade, geralmente sete anos. Presumia-se 

que, após essa idade, a criança já não dependeria totalmente da família da ama, uma 

vez que poderia iniciar-se em um trabalho, na qualidade de aprendiz (recebendo casa 

e comida do mestre do ofício, mas sem direito a remuneração). (MARCÌLIO, 1997, 

p. 66).  

 

 

O índice de mortalidade infantil nesse período era grande, os “sobreviventes” eram 

encaminhados para algum tipo de função, tudo isso visando todos os grupos sociais da época, 

menos as crianças. 

Só depois da “Declaração Universal dos Direitos da Criança”, promulgada pelas 

Nações Unidas, em 1959, a infância obteve o reconhecimento de ser considerada 

sujeito de direito. Antes disso, o ato de abandonar os próprios filhos foi tolerado, 

aceito e, por vezes, até mesmo estimulado. Pensava- se nos supostos interesses dos 

adultos e da sociedade – nunca no da criança. (MARCÌLIO, 1997, p.12).   

 

 

O período das Rodas dos Expostos como mencionado se manteve durante muitos anos, 

em que somente a partir do século XVIII, segundo a autora, deu-se inicio a mudanças. Tendo 

em vista questões sociais e consequentemente obtendo olhares do Estado e dos políticos, 

como a Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

Maria Luiza Marcílio (1997) no segundo momento de seu trabalho usa a trajetória dos 

países europeus a respeito dessas crianças abandonadas, como forma de parâmetro para 

identificar que o Brasil se tornou um dos últimos países a extinguir a Roda dos Expostos, por 

motivo de ordem política, mas precisamente pelo código de menores de 1927, em que 

ordenou o encerramento dos trabalhos realizados pela sociedade cristã a respeito dessas 

crianças rejeitadas. 

O discurso da assistência e da proteção aos menores desvalidos e o Código de Melo 

Matos, de 1927, definiam um novo projeto jurídico e institucional, voltados para os 

menores – não punitivo, recuperador, disciplinar, tutelar e paternal – e articulado a 

uma tentativa de reorganização da assistência prestada tornando-a mais ampla, 

sistemática e organizada de forma mais científica. Gradualmente, o Estado ia 

assumindo a assistência à infância desvalida e criando um aparato governamental 

para atender a essa nova função e, também, controlá–la. (MARCÍLIO, 1997, p.222). 
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No terceiro momento, a autora com uma pesquisa minuciosa a partir de registros 

documentais, entre outros, retrata um delineamento dessas crianças abandonadas. Maria Luiza 

Marcílio (1997) não se prende a questões óbvias quando se refere ao abandono infantil, a 

exemplo de pais irresponsáveis entre outros, pelo contrário a autora aponta como marco 

principal a questão socioeconômica desses indivíduos, e que a partir daí essas famílias 

acabam se desestruturando e se vendo sem alternativas a não ser rejeitar e dar seus filhos.  

A autora deixa em seu trabalho uma análise de países europeus em que foram bem-

sucedidos com medidas governamentais em relação ao abandono infantil, com medidas 

sociais que privilegiavam as mães desses enjeitados, como forma de melhor ampará-las para 

que as mesmas não sentissem a necessidade de abandonar seus filhos. As análises de Maria 

Luiza Marcílio (1997) servem para que políticas públicas e sociedade, até mesmo nos tempos 

atuais tenham olhar semelhante aos países europeus na questão do abandono infantil, e que 

esse trabalho atemporal da autora venha a contribuir. 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, o Estado reconhece e 

assume enfim sua responsabilidade perante as crianças e adolescentes, o que permite a análise 

de que o ser humano se tornou um “produto precioso”, como afirma Marcilio (1997). Ela diz 

que: “o ser humano torna-se um produto precioso para o Estado. Por consequência, toda perda 

humana passa a ser considerada uma perda para o Estado” (1997, p. 76). Dessa forma:     

   

A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do adolescente, as crianças e 

adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direitos e as instituições de 

acolhimento iniciaram seus processos de adequação aos novos paradigmas. De 

acordo com o ECA, em seu artigo 92, as entidades que desenvolvam programas de 

acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: 

 

(REDAÇÃO DADA PELA LEI NO. 12. 010, DE 2009) 

 

I – PRESERVAÇÃO DOS VINCULOS FAMILIARES E PROMOÇÃO DA 

REINTREGAÇÃO FAMILIAR; 

 

II – INTEGRAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA, QUANDO ESGOTADOS OS 

RECURSOS DE MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA NATURAL OU EXTENSA;  

 

III – ATENDIMENTO PERSONALIZADO E EM PEQUENOS GRUPOS; 

 

IV – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM REGIME DE CO– 

EDUCAÇÃO; 

 

V – NÃO DESMEMBRAMENTO DE GRUPOS DE IRMÃOS;  

 

VI – EVITAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A TRANFERÊNCIA PARA OUTRAS 

ENTIDADES DE CRIANÇAS E ADOLECENTES ABRIGADOS;  

 

VII – PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA COMUNIDADE LOCAL;  
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VIII – PREPARAÇÃO GRADATIVA PARA O DESLIGAMENTO;  

 

IX – PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS DA COMUNIDADE NO PROCESSO 

EDUCATIVO. (INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA, Rua Pedro Ortiz, 114 | 

Vila Madalena | São Paulo, SP, 2016, p.4/6).
2 

 

 

Assim, o Estado obtém todos os poderes para execução de tais leis de proteção e 

manutenção das instituições de acolhimento e, com isso, as instituições tiveram que se adaptar 

a nova realidade e esquecer o tempo em que eram chamados de Orfanatos, Asilos e Colégios 

Internos, passando assim a serem nomeadas de “Casa de Acolhimento”. Entende-se que a 

institucionalização de crianças e adolescentes é realizada por inúmeras causas, sendo as 

principais: a negligência por parte de pais ou responsáveis, dependência de drogas ou álcool 

por parte dos pais ou responsáveis, seguida de abandono, violência doméstica, violência 

sexual, vivência de rua, transtorno mental, ausência por prisão, carência de recursos materiais, 

entre outros (PRATTEIN, 2017).    

As Casas de Acolhimento devem garantir os direitos à liberdade, ao respeito e à 

dignidade dos jovens, apresentados nos artigos 15 e 16 do ECA:   

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na constituição e nas leis. 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; 

II – opinião e expressão; 

III – crença e culto religioso; 

IV – brincar, praticar esportes e divertir- se; 

V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI – participar da vida política, na forma da lei; 

VII – buscar refúgio, auxílio e orientação;  

 

 

Dando continuidade as pesquisas, Claudia Fonseca (1999) destaca que durante muito 

tempo várias gerações se quer tinham conhecimento, ou ao menos interesse em saber, sobre 

esse público “esquecido” pela sociedade, que é composto “pela maioria esmagadora, famílias 

pobres” (p.8). A autora coloca exemplos claros de grupos sociais ‘desprivilegiados’ perante a 

maioria da sociedade, a exemplo dos indígenas, moradores de rua e as crianças. A autora 

deixa claro à ironia do destino desses grupos desprovidos de recursos materiais, entre outros, 

que são vistos como seres inferiores. E quem obtém dessa superioridade, são sujeitos que se 

julgam melhores, ao ponto de sua colocação em grupos sociais ditos ‘privilegiados’ por terem 

 
2   

Serviço de acolhimento no Brasil- Instituto Fazendo História

 http://www.fasendohistoria.org.br/serviços-de-acolhimento-no-brasil/16/11/2017 
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condições materiais entre outros, ter esse poder sutil de escolher como essas regras são 

naturalizadas e como se mantem perante a sociedade brasileira. A autora expõe outra questão, 

que remete aos trabalhos sociais que são voltados a crianças pobres e fala sobre a eficácia de 

tais trabalhos:  

Começamos, portanto, a suspeitar que a grande preocupação demonstrada 

globalmente pelo valor “criança” não é sempre ligada a observações objetivas, 

avaliações corretas da realidade, ou campanhas eficazes que revertem em qualquer 

beneficio real das crianças ou suas famílias. Muito pelo contrário, parece existir, em 

certas situações, uma razão inversa entre o volume de retórica e a eficácia pelas 

politicas. (FONSECA, 1999, p.8). 

 

Envolve-se muito mais do que de fato se propõe, e por muitos permeia em direções 

contrárias a quem realmente teriam que beneficiar. Posteriormente a autora se remete a um 

campo que é centro de todas essas questões, a Febem- RS. Em tal instituição o público são 

crianças e jovens vindos “na maioria esmagadora, famílias pobres”(FONSECA, 1999, p. 8),  

submetidos a institucionalização por diversos motivos, a exemplo, desvio de conduta entre 

outros, porém prevalece a questão da pobreza dessas famílias desestruturadas. Muitas 

questões são discutidas em seu trabalho, vejo um nítido interesse da autora em criar 

questionamentos mais aprofundados sobre a “criança e adolescente abandonado”.  De 

propostas políticas na questão de convencimento, perante a sociedade e em questões 

financeiras como forma de melhor contribuir nas estruturas físicas das instituições. A questão 

do convencimento, fazer com que a sociedade tenha outro olhar para essas crianças e jovens 

institucionalizados, sociedade essa que vem na maioria impregnada por um discurso de que a 

maioria do público “marginal” composto de menores de dezoito anos e vindos de classes 

populares e de lares desestruturados e em consequência a isso vive na FEBEM. Com isso, 

torna-se fácil a falácia a respeito de propostas de regular esse público e de ter a aprovação da 

sociedade.      

Vi muitas semelhanças entre o público da FEBEM da autora Fonseca, com as jovens 

estudadas nesse trabalho. O processo contínuo em que as jovens da Casa de Acolhimento 

vivem no ambiente escolar remete-se a uma busca diária, quase uma guerra interna para que 

sejam aceitas aos grupos ditos “estabelecidos” e que as mesmas não sejam alvo de 

preconcepções a respeito de sua vivência fora da escola. Também de que forma sua família é 

composta, essas jovens estão em todo momento tentando transparecer qualidades 

padronizadas em outras jovens “normais”. 

De acordo com Regina Novaes (2009), a fase da juventude cada vez mais se torna 

“ameaçada” para alguns seguimentos e a transição para a maturidade acaba chegando mais 
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cedo, principalmente para os jovens pobres e moradores de periferias. A responsabilidade de 

uma vida “adulta” já faz parte do cotidiano de muitos jovens, essencialmente para a juventude 

periférica, em que os recursos cada vez mais se tornam escassos. Para a autora fica evidente 

que a juventude não é algo homogêneo. Há muitas questões relacionadas a essas 

diferenciações, a exemplo onde morar, o capital econômico, etnia, entre outros. “Com efeito, 

ser jovem hoje é estar imerso – por origem e/ou por opção – em uma multiplicidade de 

identidades posições e vivências” (NOVAES, 2009, p.10).   

Sabemos que o mercado de trabalho oferece para os jovens pobres e com baixa 

escolaridade cargos mal remunerados e com carga horária diária fazendo com que cada vez 

mais haja evasão escolar, tornando mais distante para esses jovens o ingresso à universidade. 

A autora propõe que não é apenas a questão do trabalho e evasão escolar que assolam os 

jovens pobres e moradores de periferia, os mesmos são também o público alvo de violência e 

de envolvimento com o tráfico. “O Brasil se destaca pelo número de jovens que convivem 

com a morte de pares (irmãos, amigos, vizinhos)” (NOVAES, 2009, p.12). 

Com isso identificamos que essa parcela generosa que é composta por esses jovens 

necessitam de um olhar diferenciado com oportunidades diferenciadas, para que essas 

estatísticas negativas não se perpetuem para essa juventude. Não adianta juntar a expressão 

juventude em um “pacote” e achar que todos os jovens desfrutem de uma igualdade, porque 

isso é ilusão. “Neste sentido, compreender melhor as questões específicas da juventude é 

também desvendar lógicas e dinâmicas societárias do mundo atual”. (NOVAES, 2009, p. 11). 

O trabalho da autora contribui para uma melhor análise das questões dos jovens na 

atualidade, não deixando de fora os processos históricos em que a juventude é inserida, tanto 

no recorte econômico, religioso, de identidade, cultura e ecológica. Novaes propõe que a 

sociedade contemporânea deseja estar sempre jovem, colocando a positividade em ser jovem, 

porém ao mesmo tempo rejeita o comportamento dos mesmos, essa contradição demonstra a 

necessidade de estudos e trabalhos cada vez mais voltados a esse público. Com base em várias 

pesquisas no Brasil, países da América Sul, e registros históricos, para melhor elucidar as 

questões em que envolvem os jovens, a autora pontua similaridades nos posicionamentos a 

respeito da questão juvenil “(...) quanto os difusos que marcam especificidades geracionais 

em suas diversidades”. (NOVAES, 2009, p.16), mostrando assim que a discussão não se 

permeia apenas ao Brasil. 

Portanto, analisar todas essas discussões que dizem respeito à “juventude” é a melhor 

forma para acrescentar nas implementações de políticas públicas voltadas a esse público, e 

que melhor possam beneficiar o jovem, formando assim uma futura geração com melhores 
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resultados. “Neste processo a ideia do ‘jovem como sujeito de direitos’ se constrói justamente 

na intercessão entre os Direitos da Cidadania e os Direitos Humanos”. (NOVAES, 2009, p. 

18).      

O Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz:  

 

Art. 101. Verificada qualquer das Hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I – encaminhamento aos país ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio, à família, à criança e 

ao adolescente; 

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII – abrigo em entidade; 

VIII – colocação em família substituta. 

Paragrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma 

de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de 

liberdade. 

 

 

Dessa forma, toda criança e adolescente têm direito à educação. O presente trabalho 

buscará conhecer, além das próprias características do acolhimento das menores, como se dá o 

acesso delas à educação. Buscarei conhecer a integração e desempenho delas na escola, 

visamos enfatizar tais direitos que são exemplificados no Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA), no seu artigo 53, da Lei n°. 8069/90. 

 

Art. 53. “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes”:  

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 a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.  
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3- TRAJETÓRIAS DAS JOVENS MULHERES ACOLHIDAS 

 

A análise aqui exposta foi realizada em decorrência dos dados gerados através de 

entrevistas com dezesseis jovens na Casa de Acolhimento e dos históricos das jovens 

acolhidas, elaborados com base nos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar e interpretado 

pela equipe da casa, composta pelas assistentes sociais e pedagoga.   

 

3.1- Maus tratos sofridos antes do acolhimento 

 

Segundo os históricos, ocorreu com dez das jovens acolhidas algum tipo de maus 

tratos acompanhados de agressões físicas frequentes, em que o Conselho Tutelar 

acompanhava tais jovens e suas respectivas famílias com o intuito, segundo o Conselho, de 

tentar resolver tais problemáticas sem que houvesse necessidade de acolher essas crianças e 

jovens de suas famílias.  

Acolhida (L1) – Vim parar aqui por causa de denúncias, que uma moça foi no 

Conselho Tutelar, falou que minha mãe fumava, bebia, maltratava agente, ai teve 

outra denúncia que meu padrasto batia na minha mãe, maltratava agente, batia na 

gente. 
 

Acolhida (F3) – Não gostava de morar com minha família, vou fugir e não vou pra 

casa deles, eu apanhava do meu pai direto, minha mãe esta morta, eu tinha quatro 

anos, ai eu morava com meus avós e meu pai, eu não gosto do meu pai, eu só vivia 

apanhando.  
 

Acolhida (F3) – Minha mãe não me quer mais, era ruim minha vida com minha mãe 

porque eu não gosto dela, ela me batia à toa, ela mandou bandido me ameaçar da 

cadeia. 
 

Acolhida (A1) – Minha mãe não é tão ótima assim, quando eu era bem pequena 

minha mãe bateu minha cabeça no vaso e na parede, eu estou sem aprender nada até 

agora, tudo por causa dela, eu não quero nem vê ela e também o Juiz afastou agente 

de visitar ela e ela de visitar agente (uma irmã) tudo por culpa da minha mãe eu nem 

lembro, da minha infância ela me batia mesmo, ela me batia. 

 

Quando se fala em família, a associação imediata é com a ideia de algo entranhável, a 

que se está enlaçado, do que se é inseparável. Embaralham-se as imagens e confunde-se 

facilmente família com a “nossa” família, tão forte é a identificação da família com o que 

somos (SARTI, 1999). Por esse motivo, segundo a equipe técnica da Casa de Acolhimento o 

Conselho Tutelar tenta de todas as formas, mesmo em que alguns casos não obtenham 

sucesso, a intensão é sempre a reestruturação dessas famílias, em que pelo menos se aproxime 

de uma constituição em que os pais ou responsáveis tenha os cuidados devidos a essas 
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crianças e jovens. Em que pode ser observado no trecho a seguir da obra de Sento-sé e Coelho 

que dizem que: 

Os modelos construídos pelos estudiosos - "família nuclear", "famílias 

monoparentais", "família extensa", etc. - parecem insuficientes para dar conta da 

experiência familiar desses jovens, não somente devido à diversidade na composição 

dos grupos familiares, mas também em sua variabilidade, em períodos às vezes 

curtos de tempo. Falar em "famílias desestruturadas" parece intelectualmente 

tentador no sentido de abrigar em um único rótulo experiências cujas marcas são 

justamente a instabilidade e a variabilidade; o juízo valorativo aí evidente 

recomenda, contudo, a busca de uma alternativa (SENTO-SÉ; COELHO, 2017, p. 

330). 
  

Segundo Norbert Elias, em seu livro “O Processo Civilizador” (1993), o autor 

pretende analisar em primeiro momento as distinções dos conceitos de civilização e cultura, 

deixando claro sua imparcialidade de opiniões, extraindo de um longo período de pesquisa 

para chegar a tais tendências, o autor propõe que o comportamento social e relações sociais 

são mutáveis de acordo com a época. Elias descreve que as atividades sociais são moldadas, 

inclusive a educação das crianças pela família e no período do trabalho escolar, pelo “mestre-

escola”. E o sistema era reproduzir o comportamento realizado por outras pessoas de seu 

convívio, ao mesmo tempo em que era imposto que esses comportamentos reproduzidos 

fossem naturalizados (ELIAS, 1993). 

Todas essas inter-relações como foi dito, são mutáveis, claro que temos exemplos de 

hábitos que ainda reproduzimos de períodos anteriores, mas nada tão expressivo como a 

educação das crianças e jovens pelos pais, sendo considerada ainda a estrutura familiar como 

forma de apoio ao direcionamento da conduta de seus filhos, o que é visto na maioria das 

famílias como algo positivo. 

Sabemos que a educação familiar não é traduzida como garantia de sucesso, porém 

esse suporte faz a diferença na trajetória de uma criança e decorrente, de um jovem, mesmo 

que essa diferença em alguns casos não seja positiva. O autor exemplifica milhares de hábitos 

que um dado período era “instintivo” em decorrência de períodos anteriores e eram 

reproduzidos pela sociedade posteriormente naturalizados pela família e introduzidos na 

mesma, demonstrando assim o tamanho da responsabilidade dos pais pela educação de seus 

filhos (ELIAS, 1993).  

Fugindo assim do padrão, tais famílias citadas de alguma forma maltrataram e feriram 

suas filhas, fazendo com que a única alternativa de tentar preservar a integridade física e 

psicológica dessas jovens fosse o acolhimento institucional, lembrando que essa 

institucionalização deve ser pelo mínimo de tempo possível. Assim, o objetivo é tentar 

reestruturar ou até criar vínculos afetivos para que essas jovens retornem para o convívio 
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familiar, e se não obtiver sucesso, a passar a uma tentativa de inserir essas jovens nos 

programas de adoção, que segundo as assistentes sociais é mais difícil por se tratar de jovens e 

não crianças, que são a preferência das famílias que procuram a adoção.  

Essas dez jovens foram acolhidas porque não houve naquele momento nenhuma 

alternativa de reverter esse quadro que elas estavam vivendo. Durante as entrevistas, algumas 

das jovens conseguiram relatar alguns dos abusos em que elas sofreram dentro de casa, ao 

contrário de outras que não conseguiram falar do assunto. Foi percebido um mal estar muito 

grande em relação a isso, porque as jovens têm a noção de que os pais devem amar, cuidar e 

proteger seus filhos, o que não ocorria com elas. Sobre as jovens que não foi possível obter 

tais relatos se tornou necessária a análise dos históricos, pois os mesmos são feitos com as 

declarações do Conselho Tutelar, com a contribuição de boletins de ocorrência e exames 

médicos, entre outros suportes para melhor identificar o problema.  

No caso de algumas jovens, os maus tratos sofridos incluíam também abusos sexuais. 

Como pode ser observado no relato a seguir: 

 

Acolhida (F2) - [...] o marido dela abusou de mim ela não falou nada comigo, ela 

falou que preferia eu morta a que com ela, falou. Minha mãe não gosta de mim.   
 

 

Uma questão muito delicada ocorrida com quatro jovens anteriormente ao acolhimento, 

fora, os abusos sexuais, em que segundo os históricos tais abusos ocorreram pelo pai, em 

alguns casos por tios e padrasto. Nas entrevistas com as jovens, quando toquei em tais eventos 

as mesmas automaticamente não quiseram falar, apenas uma falou, porém muito 

superficialmente. Outras que sofreram os abusos sexuais pediram que não perguntasse nada 

que se referisse a isso. Assim o fiz, mudei de assunto respeitando-as. E então tive que recorrer 

aos históricos.  

A adolescente L3 foi acolhida nesta unidade de Acolhimento Institucional na data de 

05 de julho 2016 em virtude de maus tratos e suposto abuso sexual praticado pelo 

genitor, a adolescente relata em documentação na Casa de Acolhimento e disponível 

para esse trabalho, que não tem contato com a genitora, e que sempre morou com 

seu pai e irmão de 15 anos, lembrando que esse mesmo pai é acusado pela 

adolescente de abuso sexual (Histórico, L3). 
 
Com 14 anos a T1 residi em Campos dos Goytacazes. Motivo do acolhimento, 

abandono e negligência (com suspeita de abuso sexual, violência doméstica, furtos e 

infrequência escolar, á adolescente residi com um jovem de 27 anos) (Histórico da, 

T1).  
A adolescente relatou que fugiu por que seu padrasto abusou sexualmente dela. A 

genitora compareceu ao Conselho Tutelar de Rio das Ostras para “passar a guarda” 

da mesma para um jovem suposto namorado, (período anterior à vinda da 

adolescente para Campos). A genitora permitia que a adolescente se relacionasse 

conjugalmente com o jovem (Histórico da F2).  
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Difícil imaginar tais ocorrências quando concebemos que esses pais e tios teriam o 

dever de proteger e cuidar dessas jovens e ao contrário supostamente cometem esses crimes 

(segundo boletim de ocorrência), sabemos que a referência familiar se faz presente durante 

boa parte da trajetória dos filhos. “Em relação às crianças, desde que nascem, é determinante 

o papel estruturante que tem a família em suas relações, mas não apenas na infância. Ela 

mantém-se como referencial mesmo nas transformações da vida adulta” (SARTI, 1999, p. 

101). Deixando aqui muitos questionamentos a respeito de quais as referências familiares que 

essas jovens possam ter diante a tantas problemáticas expostas. 

Ao longo da história, segundo Minayo (2001), vários tipos de violência a crianças e 

jovens foram acometidas, sendo observadas desde os tempos primitivos. A autora afirma que:  

“no transcorrer da civilização, além do caráter arbitrário dos pais de decidirem sobre sua vida, 

sempre esteve muito vinculada ao processo educativo” (MINAYO, 2001, p. 93), sendo 

enfatizado que o papel dos pais não é somente repreender, mas socializar os filhos em comum 

acordo com as regras da vida em sociedade. Sobre a violência: “Ela tem sido considerada, em 

todos os tempos, como um instrumento de socialização e, portanto, como resposta automática 

a desobediências e rebeldias” (MINAYO, 2001, p. 93).  

 Quando nos referimos ao cuidar, Minayo (2001) mostra questões contrárias, que 

ficam difícil de imaginar que ainda sejam exercidas pela sociedade, tendo em vista a evolução 

da educação de modo geral e a transformação das crianças e jovens em sujeitos de direito.  

Ela afirma que: “embora muito se tenha caminhado na sociedade ocidental, do ponto de vista 

ideológico, há estudiosos que divergem da ideia de que sejamos hoje mais respeitosos com as 

crianças do que nos séculos passados” (2001, p. 94). 

 

3.2 Motivos do acolhimento 

 

Acolhida (G1) – Minha vida com minha mãe não era boa tia, ela me botou pra fora 

de casa por causa do meu padrasto, preferiu botar padrasto dentro de casa a mim. Eu 

e meu irmão. Botou meu irmão pra fora e eu, entendeu tia.   
 

Acolhida (S1) – Ela nunca soube respeitar os filhos, ela não sabe ser mãe, ela é 

minha mãe, eu amo minha mãe, mas, ela não sabe ser mãe não, só que eu não quis 

ficar lá por causa que ela fica falando pra todo mundo que eu não sou filha dela, que 

ela não botou filha no mundo pra gostar de mulher. 
 

Acolhida (PA) – Eu morava com meu tio e ele morava com uma mulher, eu 

considerava minha mãe, entende, ai eu fui pra lá ficar com ela em Cabo Frio pouco 

tempo. Ai eu achei que ia ser uma coisa acabou dando em outra, porque eu achei que 

ia ser legal e não foi, porque eu entrei na boca. 
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Quando analisamos mais profundamente essa forma de negligência e abandono que 

ocorreu com seis jovens acolhidas, vimos nos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar, que 

na maioria dos casos foi em decorrência do suposto uso de drogas pela mãe ou pelo padrasto 

ou responsável. E que posteriormente a mãe parou total ou parcialmente de se responsabilizar 

pelo dia a dia dessas jovens em que alguns casos o mau relacionamento com o padrasto 

acarretou tal indiferença da mãe perante a sua filha.  

A adolescente acrescentou que aos 14 anos de idade a sua genitora a “abrigou” 

(morar com ela). No entanto, mesmo residindo com a mãe, quase sempre dormia na 

casa dos avós, amigos ou do namorado (de Belo Horizonte), a pedido da própria 

genitora que não gostava que a filha dormisse em casa quando seu companheiro ia 

dormir lá. Nesta época a mãe residia em casa alugada, com endereço mencionado 

(histórico da jovem V1).  
  

 Como pode ser observado no trecho a seguir, retirado da obra de Sarti (1999), 

podemos a partir de nossas vivências projetar um ideal de comportamento familiar nas 

pessoas, causando uma frustração quando percebemos que tais diferenças fazem parte de 

nossa sociedade e que os laços entre pais e filhos nem sempre são positivos.  

 

Quando se lida com famílias, portanto, depara-se com uma primeira dificuldade, a 

de estranhar-se em relação a si mesmo. Como reação defensiva, há uma tendência a 

projetar a família com a qual nos identificamos — como idealização ou como 

realidade vivida — no que é ou deve ser a família, o que impede de olhar e ver o que 

se passa a partir de outros pontos de vista (SARTI, 1999, p. 100).  

 

É necessário esse estranhamento que Sarti menciona em relação a projetar uma família 

dita referência para a maioria das pessoas, já que é o contrário que ocorre com essas jovens. 

Nessa enxurrada de eventos negativos que as cometem no seu convívio familiar,  

automaticamente projetamos a culpa de prováveis insucessos nessas mães, que em vez de 

priorizar os cuidados de seus filhos, optam em dar atenção a sua própria vida e seus anseios, 

segundo as documentações das jovens. Ficando evidente em alguns trechos das entrevistas 

realizadas com as jovens acolhidas certa melancolia em relatar tais indiferenças das suas mães 

em relação a elas, justamente pela pessoa que as jovens consideram mais importante, 

referindo-se que suas mães abriram mão delas em dado momento. Porém os sentimentos 

demonstrados não eram somente de tristeza, as jovens deixavam claro que amam muito suas 

mães mesmo que as mesmas ‘às vezes’, segundo elas “não as correspondem”. Como diz 

Cynthia Sarti: “Ninguém se atreveria a contestar a força simbólica dos “laços de sangue” em 

nossa cultura ibérica/ocidental, com os “nomes de família”, as semelhanças físicas, os traços 

de personalidade (ou de caráter) “que se puxa” de algum parente próximo ou distante...” 

(1999, p. 100). Talvez essa seja uma das explicações mais plausíveis. 
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3.3 Sobre a decisão pelo acolhimento 

 

Quando nos referimos ao longo período de acompanhamento pelo Conselho Tutelar 

entre oito jovens, fica a pergunta: Por que o Conselho Tutelar protela tanto tempo para o 

recolhimento dessas jovens que estão de alguma forma em sofrimento diário? Temos 

informações pelos históricos das acolhidas que em alguns casos o Conselho vem 

acompanhando durante meses ou até alguns anos. Ao fazer essa pergunta à equipe técnica da 

Casa de Acolhimento, as mesmas responderam que para uma criança ou jovem ser acolhido 

deve esgotar todas as possibilidades de uma reestruturação familiar. Cynthia Sarti já destacou 

que: “Esta é a acepção precisa da ideia — frequentemente preconizada em projetos sociais — 

de ajudar a família a se ajudar” (1999, p. 105). De forma semelhante, afima Claudia Fonseca: 

 

“Embora as assistentes sociais tentem “disciplinar” as famílias populares, exortando 

os pais a “se organizar”, conseguir um emprego, ou construir uma casa maior, elas 

não têm muito a oferecer em troca. Em geral, não há respaldo estatal na procura por 

moradias e empregos” (FONCECA, 1999, p. 110).     
 

Segundo os históricos disponibilizados na Casa de Acolhimento o Conselho Tutelar 

faz-se presente periodicamente nessas famílias, conversando, ajudando se possível 

financeiramente com recursos dos órgãos (Prefeitura ou Estado), para que os responsáveis de 

alguma forma compreendam que seus filhos são responsabilidade deles. Porém quando essas 

tentativas se esgotam o desfecho é sempre o acolhimento. Também é relatado pelas 

assistentes sociais que essa demanda a cada dia que passa se faz maior, sem que tenha alguma 

hipótese plausível.  

De acordo com documentos disponibilizados na Casa de Acolhimento para o 

presente trabalho a informações que a família em questão tem vários atendimentos 

desde 2005 pelo Conselho Tutelar, por denúncias de vulnerabilidade social, 

abandono e negligência (Histórico da L1).  
  
A F1 segundo documentos disponibilizados na Casa de Acolhimento para esse 

trabalho foi encaminhada pelo Conselho Tutelar V, em função de ameaça de morte. 

A adolescente e sua família vêm sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar desde 

2009 por denúncias de negligência e situação de risco pela conduta da adolescente 

(Histórico da F1).  
 

Segundo tais documentos relatados pelo Conselho Tutelar a adolescente começou a 

ser atendida em 27 de outubro 2017, por ser rebelde e que no dia 30 outubro K2 foi 

para a escola, porém não entrou para as aulas (Histórico da K1).  
 

A adolescente M1 foi encaminhada para acolhimento sem guia (em caráter 

emergencial) pelo Conselho Tutelar segundo documentos disponibilizado para o 

referente trabalho, em razão de sua conduta. O caso já é acompanhado pelo 

Conselho Tutelar desde 2009 em função de conflitos familiares, maus tratos por 

parte da mãe e automutilação da adolescente (Histórico da M1). 
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Assim no dia 31 de agosto de 2017, às 20h: 30m horas, o Conselho Tutelar tomou 

conhecimento da possível ocorrência de fatos que configurariam situação de ameaça 

ou violação de direitos da criança e do adolescente. Onde a qual teria sido espancada 

pela genitora, e estaria com marcas pelo corpo (Histórico da L3).  
A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar em razão da sua conduta para 

acolhimento constitucional, a adolescente vem sendo acompanhada pelo Conselho 

Tutelar desde 27 de junho 2017, quando a sua genitora procurou auxilio e 

orientações devido ao fato de sua filha sair de casa para lugares incertos e não sabido 

(Histórico da A1). 
 

Segundo documentos disponibilizados na Casa de Acolhimento, local onde as irmãs 

estão as adolescentes vem sendo acompanhadas desde março do ano de 2017, tendo 

como desencadeamento uma briga no ambiente escolar. Foi pontuado pelas 

Conselheiras que a genitora foi encaminhada para o sistema prisional acerca de sete 

anos, e devido a este fato, suas filhas foram residir com a Tia materna, quando 

tinham aproximadamente quatro e cinco anos de idade, e o genitor sem paradeiro 

com informações dos familiares, de que esta no Complexo Penitenciário de Bangu 

(Histórico das L3, V1).   
 

Seguindo as concepções da obra de Fonseca (1999), a mesma situa a questão da hora 

certa para o afastamento dessa criança ou adolescente de sua família, para preservar a 

integridade física e psicológica: 

    

[...] espero que esteja claro que, em momento algum, estou endossando a 

superioridade “natural” dos vínculos de sangue. Pretendo, antes, demostrar a 

polivalência tática dos discursos, mostrando como a política pública pode ora 

minimizar, ora valorizar a “naturalidade” dos laços biológicos de família, decretando 

em determinado momento a retirada de crianças de suas famílias de origem e, no 

momento seguinte, ordenando a devolução abrupta das crianças a essas mesmas 

famílias – tudo em nome do bem estar infantil (FONSECA, 1999, p. 20,21). 

 

 Esse bem-estar dessas crianças e adolescentes, pelas análises das jovens não procede, 

porque na maioria dos casos, posteriormente ao acompanhamento elas são em um dado 

momento acolhidas. Mas não fica claro quando o Conselho Tutelar identifica tal necessidade 

de acolhimento, e nem o grau de intensidade relacionado aos maus tratos que torna necessária 

tal medida.   

 

3.4 Configurações familiares e de moradia 

 

De acordo com as analises nos históricos todas as dezesseis adolescentes que fizeram 

parte desse trabalho tem de dois a sete irmãos menores, em que as mesmas relataram que um 

dos motivos para que suas mães as negligenciassem seria o fato de que elas estariam muito 

ocupadas com seus irmãos menores, e por esse motivo não teriam tempo para as jovens. 

Também foi destacado segundo as mesmas que às vezes suas mães deixavam seus irmãos 
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menores aos cuidados delas por longos períodos. Quando perguntado para quê elas deixavam 

seus filhos menores com as jovens, as mesmas disseram que eram por diversos motivos, entre 

passeios, trabalho e outros. Não é o objetivo de esse trabalho determinar se essa situação 

configuraria ou não um abandono das jovens. Podemos supor segundo a reflexão de Sarti que:  

As fronteiras do mundo familiar, demarcadas pela história que a família conta sobre 

si, criando sua identidade, é abalada pela ação individualizada de cada um de seus 

membros, que reagem singularmente às relações internas e que trazem à convivência 

cotidiana a experiência também singular com o mundo exterior (SARTI, 1999, p. 

101). 

 

De acordo com os documentos disponibilizados para esse trabalho onze jovens antes 

de serem acolhidas residiam com suas respectivas mães e padrastos. Sabemos através dos 

históricos e pela entrevista realizada com as jovens que a presença do padrasto na maioria dos 

casos aqui relatados foi sempre conflitante, chegando até serem interditados, tais padrastos, 

pelo Conselho Tutelar. 

“Em Duque de Caxias os filhos levados pela genitora segundo a documentação 

sofreram agressões físicas por parte de seu companheiro segundo relato da 

adolescente acolhida e constando nos documentos, a mesma relatou que o 

companheiro de sua mãe não aceitava a ela e nem os irmãos, com isso a genitora 

deixou seus filhos aos cuidados de uma amiga e na sequência se mudou para outra 

comunidade” (histórico da L1). 
  
“A primeira característica a ressaltar sobre as famílias pobres é sua configuração em 

rede, contrariando a ideia corrente de que esta se constitui em um núcleo. Assim, 

cumpre desfazer a confusão entre família e unidade doméstica, a casa, imprecisão 

que têm consequências nas ações a ela pertinentes, uma vez que leva a desconsiderar 

a rede de relações na qual se movem os sujeitos em família e que provê os recursos 

materiais e afetivos com que contam” (ACOSTA, 2008, p. 38).  
 

Essa divisão entre esposa, dona de casa e marido provedor do lar cada vez mais se 

afasta do horizonte dessas jovens, pois a figura paterna quase não se faz presente, e quando o 

faz é maléfico. Segundo os históricos e durante o trabalho de observação, toda vez que tocado 

nesse assunto pouco foi dito, diziam apenas que não gostavam deles. 

Foram constatados doze jovens que não tem vínculos afetivos com o pai, 

anteriormente ao acolhimento e até o período do trabalho (2017), inclusive algumas jovens 

estão sob medida protetiva contra o pai, por se tratar de ser o suposto autor de agressões 

físicas e abuso sexual. Nas entrevistas as mesmas não pontuaram a ausência do pai como algo 

relevante para elas e nem quiseram falar sobre o assunto, pelo contrário disseram que os 

‘detestam’. Foi sim colocado que por causa dessa ausência contribuiu para que suas mães 

ficassem de alguma forma distante delas. As lembranças que tinham deles, seriam dos pais 

bebendo, traindo sua mãe, fazendo uso de drogas, entre outros, pontuando que esses relatos 

não foram ditos durante a entrevista, as que falaram foram durante a observação na casa. 
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Segundo aos dados dos históricos e com base nas entrevistas, treze jovens em algum 

período de sua vida anterior ao acolhimento residiram com a avó ou tia e respectivos 

familiares, sem a presença da mãe ou pai. “Cobra-se da família uma responsabilidade que só 

pode fazer sentido se socialmente assumida como corresponsabilidade”. (SARTI, 1999, p. 

105). Essa transferência de responsabilidade dos pais para um membro da família ocorria 

segundo as jovens, em relatos nas entrevistas, por motivos alternativos anteriores ao 

acolhimento, pois seus pais não possuíam nenhuma possibilidade de viverem com elas. 

 

Acolhida (V1) – Eu não me dava bem com o marido da minha tia, ai eu vim parar 

aqui dentro, minha vida era toda bagunçada eu só pensava coisa errada, eu não me 

dou bem com eles não, porque eles ficavam me julgando, porque eu fazia as coisas 

erradas ai eles falava com eles e eu não gosto do marido da minha tia, que sempre 

me criou. 
  

Acolhida (A1) – Tudo começou quando minha tia pegou meu dinheiro, quando eu 

vendi umas coisas lá em casa ai eu ganhei um trocado que era pra comprar coisa na 

escola, ai minha tia falou assim: A1. Me dá esse dinheiro aqui que eu vou inteirar 

pra passagem, ai eu fiquei com raiva eu tentei matar ela, mas não consegui, ai depois 

ela pegou e veio me colocar aqui.  
 

 Segundo Sarti (1999), os erros nas relações familiares em seu cotidiano nos leva a 

reflexão sobre o que pode vir a influenciar o comportamento das crianças e jovens, tanto 

positivamente quanto não, podendo assim: 

 

Este processo atualiza-se permanentemente ao longo da vida, o que implica que, 

tratando-se de relações familiares, haja sempre o que fazer... Um mau começo 

dificulta a vida adulta, mas não impede o crescimento, se novas possibilidades se 

abrirem no caminho. Sobretudo no mundo atual, em que as funções paternas e 

maternas são cada vez mais uma responsabilidade social, de instituições públicas, 

fora do âmbito familiar (SARTI, 1999, p. 101). 
  

No eventual dia do acolhimento ocorreu um novo conflito familiar em razão da 

conduta da adolescente e sua mãe declarou que não deseja mais a guarda da filha. 

Como o Conselho Tutelar já fez tentativas de colocação familiar sem sucesso com a 

tia avó e a avó paterna, e a adolescente não tem vínculos afetivos com o pai, a 

mesma optou pelo acolhimento (Histórico da M1).  

 

 

“Sobretudo no mundo atual, em que as funções paternas e maternas são cada vez mais 

uma responsabilidade social, de instituições públicas, fora do âmbito familiar” (SARTI, 1999, 

p. 101). Isso é demonstrado cada vez mais através de trabalhos realizados nas Casas de 

Acolhimento esse novo tipo de arranjo, em que seus filhos na maioria ditos “problemáticos” 

são automaticamente descartados, transferindo assim a responsabilidade total para a 

institucionalização como forma de solucionar o problema dentro de casa. 
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A avó materna quem procurou o Conselho Tutelar solicitando acolhimento para a 

adolescente tendo em vista a conduta da mesma, a avó relatou que a adolescente não 

respeita limites e comete pequenos furtos, onde os mesmos tem que arcar com tal 

ônus, segundo relatos da mãe, a filha cometeu furtos no período em que residia com 

a mesma (Histórico da T1). 
 
A avó materna quem procurou o Conselho Tutelar solicitando acolhimento para a 

adolescente tendo em vista a conduta da mesma, a avó relatou que a adolescente não 

respeita limites e comete pequenos furtos, onde os mesmos tem que arcar com tal 

ônus, segundo relatos da mãe, a filha cometeu furtos no período em que residia com 

a mesma (Histórico da T1).  

 
Em 12 de janeiro 2018 a Tia das adolescentes compareceu ao Conselho Tutelar 

relatando não más possuía condições de assumir os cuidados das suas sobrinhas 

devido ao comportamento agressivo, a falta de obediência a normas e que a sua 

sobrinha V1 mantém um relacionamento com um rapaz que teria um possível 

envolvimento com o tráfico, relatou ainda que na referida data esse suposto 

namorado chegou a sua residência com uma faca, ameaçando matar o seu marido e 

que esse desferiu um golpe de faca em direção ao pescoço do mesmo, tendo a Tia 

das adolescentes segurado a faca onde atingiu seu braço (Boletim de Ocorrência 

anexado aos documentos na casa de acolhimento) (Históricos das L3 e V1).   
 

 

Segundo os históricos das jovens acolhidas, dezesseis vêm de famílias pobres Não é 

possível deixar de destacar que existe uma relação direta entre a condição de pobreza e a 

institucionalização de crianças e jovens, relação que é tema de muitos trabalhos.  Cláudia 

Fonseca na obra Direitos dos Mais e Menos Humanos (1999) retrata essa questão das crianças 

e jovens institucionalizadas vindas de famílias pobres, em que tal condição favorece como 

facilitador de propostas de acolhimento, deixando evidente que tal fato deve ser questionado.  

Na instituição relatada pela autora, o público são crianças e jovens vindos “na maioria 

esmagadora, de famílias pobres” (1999, p. 91) que são submetidos à institucionalização por 

diversos motivos a exemplo: desvio de conduta, entre outros, porém prevalece a questão da 

pobreza dessas famílias desestruturadas.  

 

3.5 Uso de drogas e envolvimento com o tráfico 

 

No que diz respeito ao suposto uso de drogas por treze jovens acolhidas, tais 

suposições foram com base nos históricos, também através de conversas durante o trabalho 

empírico com a equipe de enfermagem que as atendem em tempo integral, digo integral pelo 

motivo de sempre ter técnica de enfermagem e enfermeira na Casa de Acolhimento. Foi 

colocada a questão das evasões ocorridas pelas jovens, em que as mesmas passam dias 

ausentes da casa e em consequência dessas supostas ausências, as jovens ao retornarem 

voltam totalmente debilitadas, sujas, sob efeito ainda das drogas e também trazem na maioria 
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das vezes doenças sexualmente transmissíveis, inclusive tomam medicação para uma suposta 

prevenção ao HIV.  

Quando foram perguntadas se elas usavam algum tipo de drogas, as mesmas pontuam 

que quando evadem fazem uso de maconha, e bebidas alcóolicas, porém outras admitiam que 

trabalhavam no tráfico antes do acolhimento e inclusive faziam uso de outro tipo de drogas. 

Mas segundo os históricos, algumas faziam uso também de remédio controlado, em que 

inclusive uma jovem ingeriu vários comprimidos. Como pode ser observado nos trechos 

abaixo, retirados dos históricos e das entrevistas com as jovens: 

  

Acolhida (P1) – Eu estou correndo risco de morte, eu morava sozinha há um tempo 

em Cabo Frio, minha vida era um inferno em todos os sentidos, porque não havia 

paz em nada. Tia se eu tivesse de matar eu matava também, porque eu já fui da boca 

do tráfico entende tia, estou arrependida das coisas que eu fiz estou arrependida das 

coisas que já fiz, se eu pudesse mudar se eu tivesse oportunidade de fazer diferente 

eu fazia, porque hoje eu vejo que não valeu a pena nada do que eu fiz. 
Acolhida (S1) – Minha vida antes de morar aqui era um lixo, era um lixo, é tia eu 

fazia muita coisa errada também, eu traficava, eu batia nos outros andava com gente 

errada, usava drogas e eu não quero isso na minha vida mais não, quero parar com 

isso quero voltar meus estudos.  
 

Com 14 anos a F1 reside em Campos dos Goytacazes. Motivo do acolhimento 

ameaça de morte, envenenamento com drogas (...) (Histórico da F1).  
 

A mãe também acrescenta que notou um sumiço de uma cartela de Rivotril de duas 

mg referente a uma caixa com 30 comprimidos (Histórico da L3).   
 

Segundo os documentos utilizados para as análises desse trabalho, cinco das jovens 

passavam boa parte de seu dia fora de casa, em que foram relatadas nas entrevistas e durante o 

trabalho empírico que ficavam muito tempo fora de casa e iam para as comunidades próximas 

a suas residências. E que em tais comunidades moravam seus amigos e namorados. Segundo 

os históricos há casos de perda da residência por dívidas com supostos traficantes e segundo a 

jovem envolvida nesse evento, a mesma não demonstra nenhum arrependimento por ter 

desapontado seus pais e relatou que irá fugir novamente para voltar à comunidade. Esse caso 

demonstra o apontado por Sarti de que: “Crescer significa poder “relativizar” as referências 

familiares, “desnaturalizando - as”, o que permite o processo de singularização do sujeito” 

(SARTI, 1999, p. 101). Como pode ser observado nos trechos a seguir: 

 

Acolhida (M1) – Minha vida lá fora era bom, tia, eu vivia na rua, ai tia ia pra rua e 

não tinha hora pra voltar era tão bom, aqui tem hora pra dormi, hora pra acordar, 

essas horas queria tá na minha casa. 
 

Acolhida (K1) – Tia eu vivia na rua o dia todo e matava aula pra ir pra boca pra ficar 

com os meninos. 
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A adolescente estaria em risco social, pois estaria andando com pessoas do tráfico e 

resistente em voltar para casa por se sentir presa e que por este motivo foge de casa 

[...] que perderam a casa para o tráfico na localidade de Sapo um, motivo pelo qual 

não poderem ir buscar a filha nesse local que a adolescente se dirigiu ao fugir. E que 

hoje em dia a família está morando com a sogra. Por esse motivo a adolescente foi 

encaminhada para a Casa de Acolhimento (Histórico da K1). 
 

 

Toda trajetória dessa parte do trabalho tem como base os relatos das jovens mulheres 

durante a entrevista, em conjunto com os históricos e o trabalho empírico realizado na Casa 

de Acolhimento durante três meses de convivência diária. Dentre elas, quatro jovens foram 

ameaçadas de morte pelo namorado e o mesmo supostamente seria envolvido com o tráfico de 

drogas, inclusive dentre as ameaças vieram também graves agressões físicas, a exemplo: tapas, 

empurrões e puxões de cabelo.  

 

Acolhida (L4)- Briguei com meu namorado que trabalha na boca, eu achava ruim 

com minha mãe por causa dela reclamar toda hora de entrar pra dentro [...] ai eu vim 

parar aqui, também por causa de um erro meu, porque arrumei briga com meu ex-

namorado e ele é gerente da boca, ai eu vim parar aqui dentro [...] eu estava na rua 

conversando com uma menina lá, ai ele veio e me deu um tapa na cara do nada, ai eu 

devolvi ai ele me ameaçou de morte, ai eu fiquei esperando ele voltar pra me matar, 

ai minha mãe por causa de eu viver na rua e ele ia me matar me colocou aqui.  
 

Acolhida (Al)- Por causa do meu ex-namorado [...] eu terminei com ele e ele não 

aceitou, ele foi lá, estava me ameaçando, falou com meu irmão que ia me matar, eu 

não pude ficar mais lá, ai mamãe me botou aqui.  

 

Há quatro jovens que são acometidas pelas mesmas ameaças, mas só duas aceitaram 

falar sobre isso durante a entrevista. Porém, no término das perguntas, muitas delas alegaram 

“ser normal essa situação da menina que namora algum funcionário da ‘boca’”. Perguntei por 

que as mesmas achavam normal a situação e com muitos risos, as jovens alegaram “que tudo 

tem seu preço, eles dão as coisas para elas, e elas têm que fazer o que eles querem”. Como 

sabemos, “Já se tornou popularmente conhecida à noção de que a vida nas favelas 

dominadas por traficantes apresenta aos jovens um universo de desfechos trágicos e ao 

mesmo tempo oportunidades de status e ascensão social.” (FERNANDES, 2013, p. 379).  

Foi constatado que treze jovens residentes na Casa de Acolhimento teriam suposto 

envolvimento com o tráfico por causa de seus relacionamentos amorosos. É nítido o 

encantamento das mesmas por esses homens, em que no trabalho empírico foi pontuado por 

elas que “sendo namorada de traficante tem que fazer o que ele manda até os voos (levar as 

drogas para algum lugar, auxiliar em assaltos e entre outros”).  

Segundo Pimentel (2017), a justificativa mais aplicada entre as jovens que se envolve 

com a criminalidade esta relacionada à influência do namorado: 
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[...] no intuito de demonstrar como as representações sociais sobre a afetividade, 

culturalmente estabelecidas, podem contribuir para o envolvimento da mulher em 

práticas ilícitas ligadas às drogas. Não nos propomos a analisar o afeto em sua 

perspectiva psicológica, mas sim tomá-lo como um elemento cultural formador de 

representações sociais e que, nessa qualidade, contribui para o estabelecimento de 

um culto feminino ao amor, de modo a impulsionar práticas sociais, inclusive ilícitas 

(PIMENTEL, 2017, p.3). 
 

De um lado, uma concepção vitimizadora valoriza as carências financeiras, 

educacionais e familiares que podem ser experimentada associadas às seduções 

exercidas pelas organizações traficantes e aos conflitos psicológicos que seriam 

próprios da juventude. De outro, uma percepção que culpabiliza os jovens por suas 

más escolhas, destacando sua volição e os interesses reprováveis que a norteiam. 

(FERNANDES, 2013, p. 377).   
 

Acolhida (V1) – Sonho em namorar uma pessoa certa, namorar menino da boca às 

vezes é muito ruim (...) quer mandar muito na gente. 

 

 

3.6 Gravidez inesperada 

 

Na Casa de Acolhimento há duas jovens grávidas, e durante o trabalho empírico as 

mesmas relataram não ter desejado a gravidez, “aconteceu”, disseram. Quando perguntado se 

o pai sabe da gravidez, uma disse que sim, porém ele não se importou. Já a outra disse que 

sabe, mas que eles não estão mais juntos. Esse descaso do pai perante seu futuro filho 

pontuado pelas duas jovens acolhidas demostra que os laços afetivos no caso de ambas 

perante o pai se faz rompido fortalecido pela concepção de Acosta, que “(...) se refere a laços 

e responsabilidades familiares, porque ela diz respeito ao homem, em seu lugar de pai, e 

introduz tensões no lugar masculino dentro da família, que até então continuava 

razoavelmente preservado nas suas bases patriarcais” (ACOSTA, 2008, p. 34). Perguntei a 

ambas o que farão a respeito da situação, por se tratar de muita responsabilidade criar um 

filho sozinha. As duas riram e disseram que não havia pensado nisso e que não sabiam o que 

irão fazer. Conversando com a equipe técnica da Casa de Acolhimento, foi relatado que em 

um dos casos a família se prontificou a ajudar e inclusive após o nascimento deverão (as 

famílias) ser inseridas em algum programa de ajuda assistencial. De acordo com Oliveira 

(2008), a maternidade, principalmente para jovens mulheres, não passa a ser o ponto central 

na sua vida, atualmente muitas dessas jovens transferem a responsabilidade de criar seus 

filhos para os avós, sendo pontuado nos relatos das jovens acolhidas durante as entrevistas, 

reafirmando a hipótese de que: 

 

Ainda que a gravidez seja processada no corpo das mulheres, seus significados são 

construídos com base na experiência social e cultural e variam conforme a classe 
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social, a idade, o sexo, dentre outros fatores. Nesse sentido, o entendimento de como 

as jovens das camadas populares percebe a si próprias, a partir da vivência da 

gravidez e da maternidade, passa pela necessidade de compreensão do entorno, ou 

seja, da apreensão de um conjunto de práticas e valores mais amplos existentes 

nesses grupos, dentre os quais, a divisão de papéis dentro de casa (OLIVEIRA, 2008, 

p. 95). 

 

Nesse sentido os papéis fogem do convencional, “natural” (BILAC, 1998) 

(responsabilidade dos pais). No caso dessas jovens a imaturidade e o fato das duas viverem na 

casa de acolhimento torna o fato mais distinto, porém o fato da gravidez inesperada ou até, 

como foi dita, indesejada, é naturalizada por ambas pelo fato de que muitas amigas de 

convívio das duas teriam filhos e que para elas isso se tornou “normal”.  

 

A complexidade de demarcação das “fases da vida” e dos processos de transição 

para a vida adulta associa-se à complexa definição do “ser adulto”. A permanência 

na casa dos pais, a dependência financeira, dentre outros fatores, trazem consigo a 

ressignificação da noção de vida adulta, tradicionalmente associada à independência 

e à autonomia. Ao mesmo tempo, perceber-se adolescente ou adulto não significa 

encontrar-se encerrado nos modelos tradicionais de transição de uma “fase” para 

outra (OLIVEIRA, 2008, p. 96). 

 

Seguindo as concepções de Régia Cristina Oliveira, é descrito que a experiência vivida 

entre as duas jovens com a gravidez são “(...) experiências pessoais particulares é que têm 

definido, para cada um, sua condição de adolescente ou de adulto” (2008, p. 96). Essa 

transição não é muito clara quanto às duas jovens. No período do trabalho empírico percebe-

se um despreparo quanto à gravidez, até nas brincadeiras entre as jovens, tendo que serem 

advertidas pelas educadoras todo o tempo para que tomassem cuidado com a barriga, pois as 

brincadeiras são tão agressivas que as mesmas acabam rolando no chão. Porém em eventos 

distintos as jovens gestantes dizem as demais serem mais experientes durante as conversas e 

aponta para a barriga, demonstrando ar de superioridade.  “Mesmo a gravidez e a chegada do 

filho mostraram a existência de processos de ressignificação da condição juvenil e da 

obtenção do status adulto. Esses processos apareceram relacionados às experiências 

singularmente vividas e culturalmente referenciadas” (2008, p. 96).   

 

3.7 Condições emocionais e saúde mental 

 

Destacam-se seis jovens que se automutilam, de acordo com relatos da equipe técnica, 

tais jovens quando se sentem tristes ou com raiva de alguma coisa se ferem, inclusive quatro 

das jovens têm marcas expressivas nos braços e pernas da automutilação (pequenas cicatrizes 

em forma de risco nos braços anteriores ao pulso e nas coxas). Segundo a equipe técnica essas 
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jovens são vigiadas minuciosamente porque as mesmas utilizam qualquer objeto que consiga 

ferir, por exemplo, lascas de madeira das janelas e portas, plástico grosso e pedaços de 

espelho.  

Acolhida (S1)- É legal ficar aqui nessa casa, mas só que é muito o negócio de 

preconceito aqui dentro também, ai eu tento me segurar, mas às vezes eu não 

consigo me segurar, ai dá vontade de bater nos outros, ai eu fico me sentindo mal, dá 

vontade de me rasgar, essas coisas.  
 
Acolhida (G1)- Eu tinha a vida boa ai eu estraguei ela eu cometi vários erros fiz 

cada coisa que não tem como voltar a trás, ai tia (...) horrível, ridícula, tia eu não 

tenho mais motivo pra viver, tô perdendo a vontade de viver, entendeu, é sério tô 

perdendo, não quero viver mais, estraguei tudo, rejeição de mãe, de vó, de família, 

não tem ninguém por mim não tia, não tem.   
  

O desrespeito entre as jovens dentro da casa quanto na escola é um dos piores 

problemas segundo a equipe técnica, contabilizando quinze jovens com grau elevado de 

agressividade. Quando não estão brigando entre elas na casa, brigam com agressões físicas na 

escola, chegando ao ponto de uma das jovens ser expulsa da escola por ter desferido na 

barriga de outra estudante um canivete. Foi perguntado nas entrevistas sobre algo que elas 

desejassem que mudasse dentro da casa, logo responderam, entre outros, as brigas constantes 

entres elas. Pelos históricos e no trabalho empírico se confirmou o excesso de brigas, 

inclusive no primeiro dia do trabalho de campo uma das jovens estava com o nariz fraturado e 

outra havia levado uma garfada no ombro esquerdo (objeto em que as jovens não teriam 

acesso e uma delas pegou por descuido da funcionária) em decorrência de brigas internas.  

 

Acolhida (F3)- Ai tia cada uma tinha que respeitar a outra, por causa de que 

nenhuma delas respeita ninguém, umas meninas ficam passando a mão nos outros eu 

não gosto disso, elas fica [...] cada uma respeitar a outra, ninguém respeita né tia.  
 

Acolhida (Al)- Tia a casa é boa, mas têm umas meninas nojentas e antipáticas, 

ninguém respeita ninguém aqui, ontem eu dentro do banheiro tia, a outra menina 

empurrou a porta deixou eu pelada dentro do banheiro, ela vai lá e me vendo tomar 

banho [...] ai quis meninas nojentas. 
 

Acolhida (G2)- Acho a casa legal só às vezes que tem briga que fica chato, o jeito 

das adolescentes [...] elas tinha que ficar assim mais calma, parar de brigar essas 

coisas. 
 

Acolhida (G1)- A casa é bom o que estraga é as meninas, briga entendeu [...] assim 

todo mundo fazer as pazes, ter respeito com o outro é assim que eu penso. 
 

Acolhida (S1)- Tem umas aqui na casa que tem preconceito entendeu [...] eu não 

gosto que fala coisa de homem, que gosta de sentar eu não gosto, elas ficam falando 

isso, eu fico chorando de raiva, fica desrespeitando, fica falando que não gosta de 

mulher, que é nojento ficar com mulher, essas coisas. 
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 Segundo documentações e relatos em conversa com a equipe técnica incluindo a 

equipe de enfermagem, dezesseis jovens chegaram a casa com problemas psiquiátricos e 

psicológicos, devido o uso de drogas, agressões sofridas anteriormente ao acolhimento e 

também por ter algum trauma, distúrbio ou transtorno não detectado ou tratado pela família. 

De acordo com a enfermeira e técnicas de enfermagem, a maioria delas necessita de 

acompanhamento médico e medicação de uso controlado. Dando continuidade para melhor 

exemplificar a questão Elias (1990) pontua que: 

 

Atualmente, o círculo de preceitos e normas é traçado com tanta nitidez em volta das 

pessoas, à censura e pressão da vida social que lhes modela os hábitos são tão fortes, 

que os jovens têm apenas uma alternativa: submeter-se ao padrão de comportamento 

exigido pela sociedade, ou ser excluído da vida num “ambiente decente”. A criança 

que não atinge o nível de controle das emoções exigido pela sociedade é considerada 

como “doente”, “anormal”, “criminosa”, ou simplesmente “insuportável”, do ponto 

de vista de uma determinada casta ou classe e, em consequência, excluída da vida da 

mesma. (ELIAS, 1990, p.146).  
 

 

 

Como pode ser observado nos depoimentos a seguir: 
 

Acolhida (A1)- Quando eu era bem pequena minha mãe bateu minha cabeça no vaso 

e na parede, eu tô sem aprender nada até agora, ela me batia muito. 
 

Acolhida (P1)- Se Deus quiser esses pensamentos ruins vão sair da minha mente, 

vou levantar e fé em Deus. 
 

Acolhida (V1)- Ai tia eu não ligava pra nada, minha vida era toda bagunçada, ai tia 

eu não pensava positivo só pensava negativo, não pensava nas coisas certas só 

pensava em coisas erradas, ai agora que eu tô aqui eu tô pensando mais na vida. 

 

Essa imposição em que o comportamento das jovens não é bem visto pelos 

funcionários da casa, é percebido a todo o momento. Entre os funcionários que convivem com 

as jovens existem hábitos distintos, a exemplo, alguns podem ser mais religiosos, com isso 

certas músicas, danças, “gírias” e entre outros são repreendidas, já outros funcionários não 

acham nada de mais. As jovens são submetidas a uma repressão e vigilância de seus 

comportamentos ditos “errados”, comportamento que as diferenciam dos demais jovens, 

como a forma de sentar e o tom da voz  (as jovens falam auto e algumas dão gritos entre as 

falas). Sabemos que em todo decorrer da vida todos somos regulados e ensinados a ter 

comportamentos padronizados de alguma forma, porém essa imposição pode ser conflitante 

para essas jovens, tendo em vista a trajetória de vida de cada um. Demonstrando assim que ao 

passar do tempo, somos condicionados a um controle das emoções cada vez maior e mais 

cedo. Elias (1990) identifica que tais condicionamentos variam de acordo com a cultura e a 
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economia, lembrando que esse reflexo ocorria das elites para a população, podemos perceber 

essa reprodução ainda no século XXI. Nota-se que tamanha vigilância as deixa ansiosas, ao 

passo que em todos os lugares as educadoras as acompanham. Em conversas informais com as 

jovens, as mesmas pontuaram que às vezes sentem raiva e acabam descontando nas colegas da 

casa por motivo de respeito à equipe e medo de punições.   

  

3.8 Inserção escolar 

 

Dando continuidade as entrevistas, é constatado que dezesseis jovens têm problemas 

com outros alunos dentro da escola por suposto motivo de disputas de facções criminosas e 

também pelo fato de que a escola em que foram inseridas nem sempre são dominadas pelo 

tráfico, pontuado assim o receio dos demais alunos em se aproximarem das jovens acolhidas. 

Não é avaliada a questão de onde as jovens vieram (o bairro de onde moravam antes do 

acolhimento) para efetuar as novas matrículas e as mesmas normalmente são transferidas de 

escola. Fazendo uma observação, ocorreu durante o trabalho de campo a entrada de uma 

jovem (M1) em que o motivo seria o envolvimento dela com um rapaz supostamente 

traficante, em que juntos simularam o seqüestro da jovem. Ela ligou para sua mãe e padrasto 

fazendo um pedido de socorro e afirmando que iria matá-la, querendo 20.000 reais para solta-

la, porém durante a negociação a polícia foi acionada e a jovem foi descoberta graças a uma 

postagem em rede social ao lado do suposto traficante que a polícia já conhecia. 

Como podemos observar no trecho a seguir pontuado por Sento-sé e Coelho (2014), o 

ponto de partida para a introdução dos jovens ao mundo da criminalidade ocorre pela abertura 

de oportunidade de aproximação dos funcionários do tráfico com os jovens, contato esse que 

na maioria é exercido ao adentrar e sair escola: 

 

Se cabe ao poder público e demais instâncias competentes “disputar” adolescentes e 

jovens com o crime, estamos autorizados a supor que a entrada implica graus de 

comprometimento e integração que devem ser evitados e/ou cortados de modo 

contundente e definitivo. Supõe-se, igualmente, que estar fora representa a supressão 

ou evitação efetiva de que tais laços sejam estabelecidos (SENTO-SÉ; COELHO, 

2014, p. 341/342).     
 

 

Como pode ser observado nos relatos a seguir: 

 
 

Acolhida (Al)- A escola é boa tia, mas só que [...] tem muito negócio de facção e eu 

não gosto disso entendeu, porque aqui não pode ter e onde que eu moro tem uma 

facção, aí eles perguntam, aí eu não gosto de responder, vai que um deles lá é de 
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outras facção. Mas vão saber eles tem bronca dos ADAS
3
, sei lá alguns tem […] tia 

todos eles têm, eu não sou de nenhuma facção, mais aí eles perguntam, aí bota você 

de bola pros meninos, entende. Aí fala de onde a gente é.  
 

Acolhida (Lu)- Aí tia minha escola tinha esse negócio de facção também, por causa 

de que eu morava em um lugar que era um e lá só tinha gente que era de outra 

facção, aí ficava implicando comigo, mas mesmo assim eu não dava ideia, por causa 

de que eu não sou de facção eu não sou da boca, eu continuava na minha quietinha, 

quando eles vinham falar comigo. Eu namorava um gerente da boca, mas eles não 

sabiam não [...]. 
 

 

 Dando continuidade aos relatos, foram identificadas doze jovens da Casa de 

Acolhimento que são tiveram evasão escolar ou, como na maioria, a distorção idade-série. As 

jovens relatam que os outros alunos não interagem com elas e que pelo contrário às tratam 

mal. Dizem que os demais alunos as consideram diferentes pelo fato delas residirem em uma 

Casa de Acolhimento, fazendo uma associação direta com má conduta e envolvimento com o 

tráfico. Segundo as jovens esse é um dos motivos do desinteresse em ir à escola.  Erving 

Goffman em seu livro “Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada” 

retrata um período histórico em que o estigma era comum entre os gregos, para facilitar a 

identificação de pessoas ditas excluídas e ditas “não normais” – os estigmatizados. O 

estigmatizado é o “indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena” (GOFFMAN 

2009, p.7) Esses indivíduos estigmatizado durante o período eram excluídos do convívio 

social. Segundo o autor: 

Os Gregos que tinham bastante conhecimento de recursos visuais criaram o termo 

estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar 

alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. 

Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um 

escravo, um criminoso ou traidor-uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que 

devia ser evitada; especialmente em lugares públicos (GOFFMAN, 2009, p. 11). 

 

Nota-se que o estigma nesse período era na maioria das vezes direcionado a certo 

público, no entanto o trabalho de Goffman vai além dessa discussão. O autor verifica nas 

relações sociais a forma de identificar uma pessoa estigmatizada, nos “ditos “contatos mistos” 

– os momentos em que os estigmatizados e os normais estão na mesma “situação social”, ou 

seja, na presença física imediata um do outro, quer durante uma conversa, quer na mera 

presença simultânea em uma reunião informal” (2009, p.22).   

O estigma na perspectiva de Goffman transita entre os sujeitos “marcados” ou com 

algum tipo de “deficiência” a exemplo de um cego, um surdo ou aleijado, porém o autor vai 

além, apresentando que a sociedade tende a se comparar todo o tempo e subjugar o outro e 

 
3  

ADAS – Facção criminosa chamada Amigos dos Amigos. 
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para isso necessita de estigmatizar o “diferente”, rejeitando qualquer aproximação para inseri-

lo. 

Há grupos sociais que se julgam superiores, que o autor chama de normais, e esses 

grupos utilizam desses artifícios de estigmatizar o outro como forma de auto-afirmação, 

porque no momento em que excluem, os mesmos se estabelecem. Essas pessoas normais 

colocam em evidência diversos atributos negativos tanto comportamentais, físicos, como até 

mesmo referentes a pessoas que residem em algum tipo de espaço geográfico em que não seja 

de acordo com o grupo em questão, a exemplo: o morador da periferia, de onde se fabricariam 

os supostos “marginais”, entre outros signos negativos. 

As jovens da Casa de Acolhimento que é o objeto desse trabalho exemplificam essas 

pessoas estigmatizadas, pois as mesmas tentam de qualquer forma esconder na escola que 

residem na casa, pois têm certeza de que não seriam “aceitas” pelos subgrupos normais, 

grupos esses que residem com suas famílias. O que Goffman traduz como identidade social 

comprova a questão de que a sociedade se relaciona através de subgrupos, no qual tais grupos 

se afirmam todo o tempo com pré-concepções, criando expectativas impossíveis de serem 

alcançadas por tais pessoas perante as “normais”, criando assim a exclusão social.  

Com todo esse conflito interno dessas jovens em querer transparecer algo irreal das 

suas vidas e com toda a expectativa criada por elas em fazer parte dos grupos normais no 

espaço escolar. Indo contra a sua realidade e criando uma vida fantasiosa, essas jovens como 

todas as pessoas estigmatizadas se esquecem de que em algum momento dessa fantasia vão 

acabar deixando escapar sua real situação, no qual as “máscaras” vão cair, segundo Goffman, 

isso é inevitável, como o mesmo retrata: “(...) e para cada pequeno defeito há sempre uma 

ocasião social em que ele aparecerá com toda a força, criando uma brecha vergonhosa entre a 

identidade social virtual e a identidade real. (GOFFMAN, 2009, p.138)”.  

Assim torna a identidade virtual social dessas jovens um dos motivos de preocupação 

no que se refere à sociabilidade das mesmas no ambiente escolar, o que pode acarretar 

prejuízos no desempenho do ensino-aprendizagem, entre outros. Como pode ser observado a 

seguir: 

Acolhida (A1)- Tô no quinto ano, já é o segundo ano que eu repito o quinto ano, é 

por causa do laudo médico, eu passo de ano tudo por causa do lado médico, 

entendeu [...] ai eu fico assim dificuldade na aprendizagem mesmo. 
 

Acolhida (As)- Tô sem estudar desde 2015, por causa de bullying na escola, porque 

eu batia nos outros, por causa disso. Eu não gosto de preconceito, detesto que ficam 

falando das partes íntimas de homem na minha frente. 
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Acolhida (M1)- Eu tia tô no sétimo ano e tenho quinze, aí tia eu to enjoada de repetir 

já [...] tia era pra eu tá no nono ano já [...] eu fazia muita bagunça, não prestava 

atenção nas aulas e tal [...] queria fazer supletivo mais não posso né? 
 

Acolhida (L5)- Eu tô no oitavo ano, eu já repeti quatro vezes [...] por causa de que 

eu já perdi [...] olha o último ano que eu perdi foi por causa de tanto matar aula, os 

outros, assim [...] perdi por causa de [...] um ano eu fiquei com esse negócio de 

facção e os outros dois eu perdi quando eu era pequena, não sabia nada direito, ai eu 

perdi. 
 

Acolhida (F3)- Aí tia eu me sinto sozinha, não conheço ninguém, não tenho 

intimidade com ninguém entende, aí eu me sinto sozinha, é eu sou nova, eu não tia 

vou querer amizade com aquelas meninas. Pra quê? [...] tem aquele negócio de 

facções por isso. 
 

Acolhida (G1)- Tô fazendo sexto e sétimo ano supletivo, eu vou pra escola porque 

eu preciso, não gosto de estudar [...] eu não sinto nada quando pra escola, quando tô 

lá eu só penso em focar só em uma coisa só. 
 

3.9 Sobre sonhos e planos para o futuro 

 

 Dentre as jovens entrevistadas doze relataram que no futuro pretende construir família 

(com filhos e marido) e seguir em uma profissão, porém nos chamou a atenção o fato de que 

para alcançar tais objetivos não foi mencionado em nenhum momento o percurso que irão 

tomar para alcançar esses objetivos, principalmente profissionais, não estamos pontuando 

aqui nenhuma incapacidade das jovens mulheres, somente especulando tais observações. Para 

alcançar a sonhada profissão desejada por algumas jovens não foi colocada pelas mesmas, por 

exemplo: sobre a universidade que pretende cursar e nem como será a trajetória até lá, como 

uma espécie de sonho que ira se materializar com um passe de mágica a tão sonhada profissão. 

 

Acolhida (L1)- Eu nem sei se eu vou tá viva até lá [...]. 
 

Acolhida (G1)- Se vejo já formada com um trabalho como enfermeira. 
 

Acolhida (S1)- Me vejo como uma menina feliz, honesta, legal gosto de formar 

amizade, podendo ajudar alguém, não sei. 
 

Acolhida (W1)- Se eu não parar de estudar tia, eu vou está fazendo meu serviço, 

trabalhando embarcada como mecânica, meus filhos, trabalhando entende é isso [...]. 
 

Acolhida (L1)- Eu não sei o que eu quero ser ainda, me vejo com marido, casadinha 

na minha casa. 
 

Acolhida (P1)- Meus planos para futuro é estudar, sinceramente estudar, recomeçar 

e ter uma profissão [...] advogada ou juíza. 
 

Acolhida (Al)- Terminar meus estudos ir pra faculdade, ajudar minha mãe, ter minha 

casa, ter minha família, ter meu marido, ter meus filhos. 
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Acolhida (V3)- Eu não sei se eu vou esta velha se eu vou esta nova [...] até lá quero 

continuar minha carreira de médica eu quero fazer uma faculdade eu quero ser 

médica.  
 

Como pode observar no trecho a seguir, Sento-sé e Coelho identificam em sua obra que: 

 

Os vínculos escolares são igualmente instáveis, continuamente interrompidos, dando, 

tanto no plano da realidade extrínseca ao qual o relato se refere quanto na própria 

forma de narrar, uma impressão de errância, em que projetos e sonhos se confundem 

em um imaginário que não parece estabelecer as relações “oficiais” de causalidade 

(formação escolar-diploma-emprego formal) ou mesmo pautar-se pelo calendário 

oficial, vagando em um rememorar que não conta suas histórias de forma 

sequenciada em dias, meses ou anos comprometida com datas precisas (SENTO-SÉ; 

COELHO, 2014, p. 345).  
 

Quando nos referimos aos planos futuros dessas jovens nos vem em mente muitos 

questionamentos, entre eles: como as mesmas vão se sustentar quando saírem da casa de 

acolhimento? Tendo em vista que na maioria as problemáticas familiares e a quebra dos laços 

afetivos fortalecido pelo afastamento no período do acolhimento (pontuando que todas as 

jovens tem o direito de receber visitas familiares, porém uma boa parcela não as recebe) e 

pelo fato das jovens oscilarem tanto quando diz respeito à futura profissão deixando evidente 

a relevância de tais questionamentos. 

As jovens não deverão permanecer na casa ao completarem dezoito anos. E o mercado 

de trabalho, vai acolhê-las? Segundo Fernandes, (2013). “No que diz respeito às 

configurações de trabalho, pode-se afirmar que são também descontínuas, divergindo da 

antiga noção de carreira formal, concentrada em uma mesma área e/ou empresa”. 

Especificamente as jovens tendem a oscilar quando perguntamos em que área de atuação 

profissional elas pretendem seguir, não podemos afirmar que isso ocorra por tendências atuais, 

talvez pela falta de referências familiares no que diz respeito a uma profissão, podendo supor 

tais oscilações, e não podemos esquecer, de mencionar as dificuldades de oportunidade e 

incentivo, coisa que as jovens na maioria só encontram ao chegarem à casa de acolhimento e 

muitas vezes criticada pelas jovens por não serem ofertados a elas cursos profissionalizantes 

de acordo com suas aptidões.  

Procurei informações dos cursos ofertados, os cursos técnicos incluem corte de cabelo 

feminino e masculino, manicure, balconista entre outros. Quando pergunto as jovens o que 

acham dos cursos, as mesmas logo respondem que é bom, mas poderia ter outros tipos de 

curso, do interesse das mesmas, porém quando perguntei qual seria o que não tem e que ela a 

exemplo gostaria que tivesse, a mesma sorriu e me respondeu que não sabe. Demonstrando 

que há interesse em conhecimentos, porém sem um caminho definido, sem uma direção.  
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Sabemos que em relação á distorção idade-série as jovens em quase a totalidade estão 

acometidas, e essa é uma das exigências quando se diz respeito ao mercado de trabalho. As 

empresas contratantes rejeitam tal público usando sempre o motivo da falta de escolaridade, 

isso se dá por diversos fatores entre eles a troca de escola e evasão escolar nos períodos 

anteriores, sendo por causa de conflitos familiares, desinteresse por parte das mesmas em que 

antecedem a sua estadia na casa de acolhimento. E com isso, ao chegarem esses reflexos se 

faz presente, também ocorre por falta de indisciplina causando a expulsão e rejeição de 

algumas jovens no ato da matrícula (avaliação dos históricos escolar) segundo a pedagoga da 

casa de acolhimento. 

Durante o trabalho foi analisado que ao contrário dos jovens do sexo masculino que 

veem no tráfico uma solução imediata de ganhar dinheiro, de acordo com Fernandes (2013). 

“No que diz respeito às análises sobre as juventudes cariocas de camadas populares, 

entretanto, especialmente as faveladas, são constantemente destacadas as peculiaridades da 

vida social em territórios de pobreza, especialmente naqueles “governados” por organizações 

traficantes, que acabariam assumindo um papel determinante na trajetória biográfica desses 

jovens”. E muitos desses jovens de periferias tendem a achar que se trata de um trabalho 

como qualquer outro, no entanto, as jovens ao contrário se dedicam preferencialmente se 

relacionarem (namorar) com supostos “funcionários do tráfico”, visando o ganho de presentes 

(comida, sapatos, roupas e até lugar para ficar), dinheiro e drogas, algo que foi evidenciado na 

casa de acolhimento durante a entrevista com as jovens mulheres. 

As mesmas alegam que é mais fácil ser namorada de traficante do que trabalhar em 

uma loja de roupa ou em um balcão de papelaria e ficar “em pé” o dia todo. Inclusive a 

remuneração com o “cargo” de namorada de traficante é muito maior materialmente segundo 

as mesmas e que o valor das coisas que costumam comprar o salário no comércio não daria. 

De acordo com Fernandes;  

Os jovens não teriam muitas vezes, condições financeiras de acompanhar a crescente 

oferta de itens de consumo socialmente valorizados. Poderiam ter ainda famílias 

desestruturadas, que não proporcionariam o suporte e a educação necessários para os 

filhos resistirem ao apelo das oportunidades de renda e destaque social 

aparentemente “fáceis” (FERNANDES, 2013, p. 379). 

  

Pontuamos que nada relatado é tendencioso, apenas faz parte das análises obtidas na 

entrevista realizada com as jovens mulheres da Casa de Acolhimento. Entretanto foi colocada 

pelas jovens a facilidade que elas teriam ao acesso as drogas pelo fato de namorar um 

funcionário do tráfico. Com isso supostamente encadeia o uso de drogas e consequentemente 

nota-se um desinteresse muito grande por parte das jovens quando nos referimos à escola em 
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que estudam, hora por serem dominadas por facções no qual não fazem parte (pelo motivo de 

seu namorado ou pelo bairro em que moravam seria opostos) hora por serem rejeitadas 

segundo elas pelos outros alunos e funcionários.  

 

A esse cenário de sedução exercido pelo tráfico, acrescente-se a evasão escolar de 

boa parte dos jovens, que deixariam de receber os valores e princípios pertinentes à 

socialização no sistema de ensino formal, além de não completarem a formação 

educacional necessária para uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho 

(FERNANDES, 2013, p. 380).  

 

Foi avaliado nas entrevistas que boa parte dessas jovens não almeja carreira acadêmica, 

e inclusive vê como algo distante de sua realidade. “Extremamente limitados por contextos 

sociais de carência, os jovens favelados teriam pouca, quase nenhuma, possibilidade de 

“escolha” no que diz respeito ao desenvolvimento de carreiras profissionais legítimas”; 

Fernandes (2013). A dificuldade de inserção ao mercado de trabalho para as jovens da casa de 

acolhimento além da educação formal dá-se ao comportamento das mesmas e falta de 

disciplina de acordo com as assistentes sociais, causando uma desmotivação perante as jovens, 

tendendo-se a planos para o futuro sem muitas perspectivas.  

Dentro de tal contexto surgiram os “projetos sociais” os quais se multiplicaram pelas 

áreas carentes da cidade (especialmente favelas e que possuem maior atenção midiática) 

objetivando oferecer “outras expectativas” e perspectivas de vida aos jovens locais 

(FERNANDES, apud, NOVAES, 2006) pontuando que na totalidade as jovens derivam de 

bairros carentes e de famílias pobres.  

Reafirmando que à realidade dessas jovens vão muito além da boa vontade alheia e de 

projetos sociais, mas sim destacando que, o desejo das mesmas faz grande diferença nas 

escolhas, tanto na vida profissional como na vida pessoal das jovens mulheres, colocando 

ênfase a uma das jovens que passou no curso técnico em mecânica de uma Instituição Federal 

bem conceituada na cidade de Campos dos Goytacazes, porém quando conversamos do 

assunto com a jovem parabenizando-a, a mesma demonstrou desinteresse pela vaga na 

instituição, alegando que ela não escolheu tal curso e que seu desejo era o curso de 

edificações, e quem escolheu foi à equipe da casa de acolhimento segundo a jovem. De 

acordo com a análise de Fernandes; 

De um lado, uma concepção vitimizadora valoriza as carências financeiras, 

educacionais e familiares que podem ser experimentadas, associadas às seduções 

exercidas pelas organizações traficantes e aos conflitos psicológicos que seriam 

próprios da juventude. De outro, uma percepção que culpabiliza os jovens por suas 

más escolhas, destacando sua volição e os interesses reprováveis que a norteiam 

(FERNANDES, 2013, p. 377).  
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Podemos perceber que a questão da juventude não é algo generalizado, mas sim deve 

ser discutido e planejado por questões singulares, porque mesmo sendo de bairros periféricos 

e tendo muitas questões familiares em comum as jovens da casa de acolhimento tendem a 

terem interesses distintos. “Neste sentido, compreender melhor as questões específicas da 

juventude, é também desvendar lógicas e dinâmicas societárias do mundo atual”. (NOVAES 

2006, p. 11). 

De um ângulo, a juventude hoje é vista como a expressão do bem. Seu valor 

simbólico positivo se expressa através da valorização da beleza, da saúde, da 

coragem, da capacidade de indignação. Todos querem permanecer jovens. 

Fisicamente, procura-se adiar o envelhecimento. Mentalmente, busca-se permanecer 

“jovem de espírito”. De outro ângulo, a “juventude” também é vista como o lugar 

privilegiado para a expressão de todo mal estar social. Provoca inquietações e evoca 

“problemas sociais” tais como violência, ócio, desperdício e irresponsabilidade. 

(NOVAES, 2006, p. 11). 

 

Toda essa problemática negativa perante os jovens, tende a ter um público maior os 

jovens de “Abrigos Institucionais” por se tratar de crianças e jovens de áreas periféricas e 

também por seus históricos familiares que consequentemente influência em seu 

comportamento, e alimenta esse estigma carregado pelos mesmos. 

Quanto à questão discutida com as jovens a respeito de política e do órgão que 

promove à assistência as mesmas que é de responsabilidade da prefeitura, as jovens não 

demonstraram interesse pelo assunto, só detectei certa maturidade na questão quando as 

mesmas relataram que a casa passou por uma crise na mudança de governo, que provocou 

uma redução na variedade de alimentos oferecidos as acolhidas, foi o único momento em que 

quiseram conversar sobre o assunto. Essa falta de interesse segundo outros trabalhos, não 

restringe aos jovens acolhidos vai para além dessas instituições, segundo Novaes: 

 

[...] “os jovens de hoje não participam”, “não acreditam na política”, “são 

conservadores”, são “de direita” seria necessário uma comparação entre as 

respostas dos jovens com as respostas dadas às mesmas questões por 

entrevistados de outras faixas etárias. Como se sabe, a desqualificação da política 

e dos políticos feita pelos jovens está associada às percepções mais gerais que 

povoam a sociedade. Ou seja, é preciso indagar o quanto um determinado 

fenômeno é especificamente juvenil ou é extensivo a toda à população. Como se 

sabe, a desqualificação da política e dos políticos feita pelos jovens está 

associada às percepções mais gerais que povoam a sociedade. (NOVAES, 2006, 

p.13). 

 

 O caso de uma pesquisa mais direcionada aos pensamentos dos jovens a respeito da 

política seria válido, saliento em dizer que também é válido um trabalho com os jovens 

acolhidos e com os jovens moradores de bairros populares que residem com familiares e 

compartilham das mesmas instituições de ensino formal que crianças e jovens 
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institucionalizados, por se tratar de jovens com questões similares em alguns aspectos, 

exemplo situação financeira. Para que consigamos confirmar ou não se a influência dos 

adultos familiares nas escolhas desses jovens e que os acolhidos não dispõe. Segundo Novaes 

as:  

Trajetórias juvenis: combinações. Histórias de vida de jovens revelam que as 

fronteiras entre pertencimentos são bem menos rígidas e mais fluidas do que 

em outros tempos. As passagens de um tipo de grupo para outro e as 

participações simultâneas fazem parte das trajetórias de jovens 

brasileiros.(NOVAES, 2006, p. 15). 

 

 De acordo com Novaes a cultura e as influências nos jovens são mutáveis, e essa 

mudança não tem tempo nem período específico, variam de acordo com um conjunto de 

situações, inclusive o autor propõe que: “A cultura é lócus de constante invenção e 

reinvenção de formas e canais de comunicação. Mudanças culturais marcam características de 

diferentes gerações” (NOVAES, 2006, p. 15) tornando assim um dos principais quesitos de 

formações ideológicas nos jovens. Em que tais influências não alcançaram as jovens mulheres 

da casa nas questões políticas, podendo assim destacar que as mesmas estudam nos primeiros 

seguimentos, deixando assim uma lacuna no que diz respeito à participação de eventos de 

grêmios estudantis, que poderiam dividir suas experiências em questões políticas, propondo 

assim uma das causas. 

Nota-se que a tecnologia e o mundo virtual as influenciam, percebi nos gestos, gostos 

musicais, não muito nas roupas porque na casa as vestimentas são compartilhadas e também 

doadas, deixando assim mais difícil seguir uma “moda atual”, inclusive as jovens tentam 

como pode adaptar tais vestimentas para que acompanhe o mais próximo possível do que elas 

visualizam nas redes sociais. 

Sem dúvida, as repercussões das mesmas informações estão sujeitas a uma 

multiplicidade de apropriações e vivências advindas de diferenças de renda, de 

gênero, de raça, etnia, local de moradia e de estilos pessoais. Porém, a propagação 

veloz de certos símbolos e valores permite que jovens de diferentes locais do 

mundo tenham pela primeira vez um mesmo universo de referência. Aceleram-se 

os processos de contato e se ampliam as possibilidades de hibridismo cultural. 

Diversidades e identidades se manifestam em um mesmo país, entre países, regiões 

e continentes (NOVAES, 2006, p. 16). 

 

Essa influência é bem destacada com o uso da internet. As jovens tem acesso a 

aplicativo que as interagem virtualmente com pessoas de lugares diferentes, essas influências 

virtuais são inevitáveis. Nota-se o quanto as jovens preserva esse acesso, tendo em vista tal 

interesse percebi que o uso do computados também se tornou moeda de troca no que diz 

respeito ao comportamento das acolhidas, e quando questionei das amizades às jovens logo 
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disseram que a maioria desses amigos elas nunca viram pessoalmente e tais amigos nem 

imaginam que elas vivem em uma casa de acolhimento, deixando assim claro que no mundo 

virtual as desigualdades sociais acabam sendo maquiadas por fotos conversas e interações em 

que só se fala o que desejam que saibam. 

Sabemos que não existe nos tempos atuais na maioria dos grupos de jovens, o não 

uso de aplicativos virtuais, e mesmo por meios distintos esse uso é efetuado. “A despeito de 

todas as desigualdades de acesso e diferenças de uso, a existência da internet não pode ser 

desconsiderada na análise da participação juvenil” (NOVAES, 2006, p. 16). No entanto 

devemos todos esses progressos no que diz respeito à infância e adolescência a medidas 

governamentais com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em ,13 de julho de 

1990, que Novaes elucida que com:  

Tal articulação é essencial para a afirmação de direitos da juventude e, 

consequentemente, para a elaboração e implementação de políticas públicas voltadas 

para suas atuais demandas. Interessante notar como a expressão “jovens como 

sujeitos de direitos” aproxima os dispositivos legais e jurídicos dos “direitos de 

cidadão” em cada pais com as convenções internacionais voltadas para os “direitos 

humanos” (NOVAES, 2006,  p. 17). 

 

Devemos destacar que as leis existem, porém não podemos afirmar que as mesmas 

funcionam de maneira uniforme em todo território brasileiro, sendo na casa de acolhimento 

observado que o Conselho Tutelar e a equipe técnica da casa são grandes aliados nessa 

fiscalização (durante o uso do computador a educadora se faz presente em tempo integral), 

fazendo visitas periódicas e sem avisos prévios, e além de conversar com as jovens também 

tem livre acesso aos documentos que é relatado os comportamentos inflacionais. 
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Considerações finais 

 
Quando comecei os trabalhos com as jovens residentes da Casa de Acolhimento, tinha 

o objetivo central de analisar apenas a inserção escolar dessas jovens, pelos problemas 

expostos no início do trabalho, levantados durante a reunião com a direção da Fundação da 

Infância e da Juventude. Só que ao chegar à Casa de Acolhimento foram percebidos tantos 

fatos interessantes que chamaram a atenção no que diz respeito ao próprio acolhimento, que o 

objetivo principal se tornou compreender esse processo de institucionalização como um todo, 

além de sua inserção escolar. 

Durante o trabalho de campo, que duraram quatro meses de visitas diárias e 

convivência com as jovens e toda a equipe técnica da Casa, foram percebidos os 

acontecimentos diários intensos e diversos, a exemplo de muitas brigas entre as jovens, 

também muitas questões familiares que foram expostas no capítulo três e analisadas com base 

nas entrevistas, nos relatos da equipe técnica e nos históricos das jovens. 

Pode-se considerar que das jovens que participaram naquele período do trabalho, todas 

experimentaram alguma forma de negligência familiar. Acompanhada de maus tratos e 

agressões físicas sofridas anteriormente ao acolhimento. Também foi identificada a falta de 

referência familiar entre as mesmas e a “frieza” com que as jovens tratam diversas questões 

como homicídios ou o trabalho no tráfico de drogas, pontuando que não se importavam com 

suas vidas. As jovens carregam traumas muito severos em decorrência das diversas agressões 

sofridas, que aparentemente refletem na sua sociabilidade dentro e fora da casa.  

Consideramos também que as jovens acolhidas são acometidas com uma distorção de 

idade-série, pela evasão escolar e indisciplina no ambiente da escola formal. As mesmas 

pontuam que se sentem indiferentes quando estão dentro da escola, por isso não gostam de ir, 

também é pontuada a dificuldade no relacionamento com os demais alunos e a questão das 

rixas entre as facções criminosas existentes na cidade.  

Entretanto, pretendo com o trabalho realizado apresentar a história de vida dessas 

jovens acolhidas, contribuindo para um maior entendimento das causas e circunstâncias do 

seu acolhimento. Também foram explicitadas as condições de vida a partir da 

institucionalização, com o foco nas perspectivas das jovens sobre suas trajetórias, costumes e 

desejos. Espero que no futuro, pontos expostos aqui venham a ser aprimorados para melhor 

atender as crianças e jovens acolhidos pelo Estado. .  
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