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RESUMO 
 
 
Este trabalho monográfico tem como objetivo refletir sobre os projetos de vida de jovens 

inseridos em Acolhimento Institucional de Campos dos Goytacazes – RJ. A partir de 

experiências vivenciadas no período de dois anos no Centro de Referência da Criança e do 

Adolescente (CRCA), e, posteriormente, na participação como voluntária no grupo de 

pesquisa Núcleo de Pesquisa Infâncias, Juventudes e Políticas Públicas (NIJUP) buscou-se 

contribuição, também, para o desenvolvimento deste trabalho, na aproximação com os jovens 

acolhidos. A partir de escutas obtidas pelos jovens no período de estágio e durante a pesquisa 

de campo desenvolvida, percebeu-se que os jovens não tinham um pensamento crítico a 

respeito de seus projetos de vida. Com isso, fez-se pensar sobre os projetos de vidas dos 

mesmos, o que instigou a discutir essa temática.  O trabalho discorrerá primeiramente sobre a 

construção da categoria juventude, procurando entender a construção do sujeito jovem, sua 

identidade e suas relações sociais. Depois será abordada a discussão relacionada ao contexto 

de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, buscando a compreensão de questões 

que demarcaram contextos sócio-históricos de crianças e adolescentes no século XX, que 

podem repercutir até hoje na sociedade. Serão abordadas, também, sobre as legislações que, 

com o decorrer do tempo, procuraram trazer melhores condições para o público juvenil, 

buscando a garantia de seus direitos. Por ultimo, serão trazidos resultados de uma pesquisa 

desenvolvida em um Acolhimento Institucional de Campos, buscando compreender melhor a 

situação e contextos de vidas dos jovens acolhidos, identificando se eles têm seus projetos de 

vida e como os constroem. 

 
Palavras-chave: Projetos de Vida; juventude; Acolhimento Institucional. 



ABSTRACT 
 
 
This monographic work aims to reflect on the life projects of young people inserted in 

Campos dos Goytacazes’ Institutional Shelter. Based on two-year experiences at the Children 

and Teenager Reference Center and subsequently as a volunteer in the research group 

Childhood, Youth and Public Policy Research Center, which also contributed to the 

development of this work, through approximations of the young people sheltered. From 

listening to young people during the internship and the field research developed, it was 

noticed that the young people did not have a critical thinking about their life projects. 

Therefore, it was made to think about their life projects, which prompted us to discuss this 

issue. The paper will first discuss the construction of the youth category, seeking to 

understand the build of the young subject, their identity and their social relations. Then, the 

discussion related to the context of Institutional Shelter for children and teenagers will be 

approached, seeking to understand the issues that demarcated socio-historical contexts of 

children and teenagers in the twentieth century, which can still affect society today. It will 

also be discussed about the laws, which over time sought to bring better conditions for the 

youth public, seeking to guarantee their rights. Finally, results will be brought from a research 

developed in an Institutional Shelter of Campos dos Goytacazes/RJ, seeking to better 

understand the situation and life contexts of young people, and identifying if they have their 

life projects and how they are built. 

 
 

KEYWORDS: Life Projects; youth; Institutional Shelter. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os projetos de vida dos 

adolescentes que se encontram em acolhimento institucional no município de Campos 

dos Goytacazes-RJ. 

A escolha por tal temática advém da experiência como estagiária do Serviço 

Social no Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CRCA) onde durante o 

período de abril/2017 a abril/2019, foi possível acompanhar a entrada das crianças e 

adolescentes nos Acolhimentos Institucionais, bem como avaliar o monitorar os 

serviços, por meio da participação na criação e implantação do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Acolhimento em Campos dos Goytacazes. 

A participação, como voluntária, na pesquisa “A Vivência nos Serviços de 

Acolhimento: a escuta de crianças e adolescentes acolhidos”, vinculada ao Núcleo de 

Pesquisa Infâncias, Juventudes e Políticas Públicas (NIJUP), também contribuiu para a 

definição desta temática, pois, a partir da aproximação dos jovens acolhidos, a questão 

do projeto de vida também aparecia como um aspecto destacado por eles. 

Assim, por meio das escutas dos jovens, tanto na pesquisa como no estágio, 

percebeu-se que os jovens não pensavam de forma consistente sobre seu futuro. A 

escuta dos técnicos que atuavam nos acolhimentos também reforçava esta percepção, na 

medida em que relatavam a ausência de projeto de vida por parte de alguns jovens. 

Em vista destas experiências, para a construção desta monografia, foram 

levantadas algumas questões para serem respondidas no decorrer do trabalho, a saber: 

quais os projetos de vida construídos pelos adolescentes durante o processo de 

acolhimento? Como os serviços de Acolhimentos Institucionais contribuem para 

construção ou ressignificação deste projeto de vida dos adolescentes?  Que trabalho os 

técnicos vêm desenvolvendo com os adolescentes inseridos nos acolhimentos 

institucionais? 

Para alcançar o objetivo proposto e responder as questões apresentadas, a 

metodologia utilizada consistiu na realização de um estudo teórico sobre as questões 

que perpassam a juventude e como se estrutura a política de acolhimento institucional 

voltada para crianças e adolescentes. Para isso, utilizou-se dos seguintes autores, como 

referências principais: ABRAMO (1997); BARBOSA (2010); DAYRELL (2003); 

CORREA (2014); FALEIROS, RIZZINI (2009); LECCARD (2005). 
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Foi realizada uma pesquisa empírica, de caráter qualitativo, em um 

acolhimento institucional, que consistiu na realização de entrevistas individuais com 

cinco adolescentes acolhidos1 e com a assistente social que atua neste serviço. Também 

foi realizada uma pesquisa documental, em que se analisaram os dados contidos no 

Relatório Mensal de Atendimento (RMA), disponibilizados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura Municipal (SMDHS) de Campos dos 

Goytacazes, e nos Planos Individuais de Acolhimento (PIA), disponibilizados pelo 

Acolhimento onde se realizaram as entrevistas. 

Sendo assim, a monografia está organizada da seguinte forma: no primeiro 

capítulo buscou-se compreender juventude enquanto categoria sócio-histórica. A 

utilização da categoria juventude em detrimento da adolescência se justifica pela 

centralidade nas dimensões sociais e não biológica. Ao entender a juventude como uma 

categoria sócio-histórica, fez-se necessário abordar a condição da juventude brasileira 

na atualidade, pois as condições materiais e subjetivas vivenciadas por estes jovens 

tendem a influenciar a construção de seus projetos de vida.   

No segundo capítulo, o enfoque foi no Acolhimento Institucional, buscando 

apresentar o modo como funciona e o trabalho que é preconizado pelas Orientações 

Técnicas (2009). 

Por fim, no terceiro e último capítulo, realizou-se a discussão sobre os projetos 

de vida dos jovens inseridos no Acolhimento Institucional e o trabalho desenvolvido 

pela equipe nessa dimensão.  

Com isso, ao compreender os projetos de vida dos jovens acolhidos, espera-se 

contribuir para o desenvolvimento de ações, pela equipe técnica, que auxiliem os 

sujeitos na construção dos seus projetos de vida, preparando-os para a vida fora do 

Acolhimento.   

 

                                                            
1 Esta entrevista é parte do projeto de pesquisa “A vivência nos serviços de acolhimento: a escuta de 
crianças e adolescentes acolhidos”, coordenada pela prof.ª Juliana T. N. Mendes. 



1 CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS E SEUS PROJETOS DE VIDA 

Para começar a discussão proposta neste trabalho monográfico, será abordada 

inicialmente a categoria juventude, procurando compreender o sujeito jovem, a 

construção da sua identidade e suas relações sociais, fatores que podem contribuir para a 

construção de projetos de vidas.  

 

1.1 Juventude: uma aproximação ao debate 

Para entender melhor como se constroem os projetos de vida dos jovens, 

primeiro é necessário compreender que juventude é essa que se encontra atualmente e 

os jovens de quem se está falando. Groppo (2000) apud MENDES (2009) define que “a 

juventude é um termo utilizado pelas Ciências Sociais quando se refere ao período 

compreendido entre as funções sociais da infância e do homem adulto”, sendo 

perpassada por diversos modos de vidas, relações e situações que contribuem para a 

caracterização dessa categoria. 

Margulis e Urrestiapud PEREIRA (2007) abordam a condição com que a 

juventude se manifesta na sociedade, sendo ela de forma desigual entre os sujeitos. 

Dayrell (2003) apresenta algumas visões presentes na sociedade sobre a juventude, 

sendo uma delas a ideia da juventude como um tempo de liberdade, de ensaio e erro, 

como um período marcado por irresponsabilidades, entre outros.  

Outra visão que o autor traz sobre a juventude é a de que ela é vista como um 

momento de crise, sendo uma fase marcada por conflitos com a autoestima e com a 

personalidade (DAYRELL, 2003), em função das mudanças, tanto físicas como 

psicológicas.  

A juventude também é entendida como uma fase perigosa, visto que está 

relacionada a um período ligado à transitoriedade, questionamentos sobre sua 

identidade, inseguranças, a escolhas incertas e arriscadas. Quando vista como um 

problema social, Abramo (1997) afirma que ela se torna uma ameaça de ruptura com a 

continuidade social, sendo uma ameaça a si própria ou para a sociedade. Isso pode 

ocorrer porque um grupo juvenil pode propor ou produzir transformações na ordem 

social ou ainda, porque é uma geração que pode romper com a transmissão da sua 

herança cultural. (ABRAMO, 1997). 
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Sendo uma fase transitória, na qual os sujeitos se encontram em um período em 

que precisam fazer escolhas que estarão diretamente ligadas aos seus futuros, torna-se 

um momento de inseguranças e dúvidas, visto que suas escolhas marcarão suas próprias 

vidas. Dentro do contexto social em que os sujeitos estão inseridos ligados a complexas 

questões, a sociedade acaba pressionando os jovens, a, por exemplo, ter um futuro 

planejado, um emprego, uma estabilidade, um bom comportamento.  

Abramo (1997) afirma que, a segunda metade do século XX esteve ligada a um 

período de muitas mudanças no contexto juvenil no Brasil.  

 
De um modo ligeiro e quase caricatural, podemos retomar o modo 
como a juventude veio sendo tematizada durante a segunda metade 
deste século para verificar como acabou sendo sempre depositária de 
um certo medo, categoria social frente a qual se pode (ou deve) tomar 
atitudes de contenção, intervenção ou salvação, mas com a qual é 
difícil estabelecer uma relação de troca, de diálogo, de intercâmbio. 
(ABRAMO, 1997, p 30). 

 
Nesse período, a visão que a sociedade estabelecia sobre os jovens era de 

rebeldia, associando socialmente como uma fase da vida turbulenta e difícil, 

demandando muita atenção e cuidado por parte dos adultos, para que se mantivesse uma 

sociedade em ordem e segura.   

Compreender a juventude a partir destes modelos pode levar ao risco de 

analisá-la de forma negativa, por consequências de suas ações, escolhas e formas de ser 

jovem. Tais modelos tendem a não considerar os contextos nos quais os jovens 

vivenciam suas experiências. Os jovens, enquanto sujeitos sociais constroem seus 

modos de vida baseado em seu cotidiano. Isso porque o sujeito social se constrói a partir 

de sua realidade, na relação com o outro e com o espaço/ sociedade ao qual ele pertence. 

O lugar onde ele vive as circunstâncias em que se encontra e as relações que tem podem 

ser fatores contribuintes para a sua efetivação como sujeito e a forma como vivea 

juventude. 

Com isso, compreende-se, como Barbosa et al (2009), que os sujeitos são 

diferentes entre si, sendo eles crianças, jovens ou adultos. Portanto, não é possível 

analisar cada período da vida com a ideia de que todos que o compõem são do mesmo 

jeito. A juventude, enquanto categoria sócio-histórica e espacial, não pode ser tratada de 

forma padronizada, como se todos os jovens a vivenciassem da mesma maneira.  

Outro aspecto a ser considerado, segundo Dayrell (2003), é pensar na 

juventude como um processo de crescimento totalizante, ou seja, que ganha contornos 
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específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos em seu contexto 

social.  A juventude não é um momento em que, ao chegar na vida adulta, precisa ser 

superada. Ela é uma fase necessária, que prepara o sujeito para chegada à vida adulta. A 

categoria não deve ser pensada como um processo linear, pois se entende que para cada 

etapa da vida, há uma evolução significativa (que pode também decair), caracterizando 

cada momento como único da vida. 

Assim, a partir do exposto, não dá para dizer que existe uma só juventude. 

Entende-se que existe uma fase, mas os sujeitos que a formam e dão sentido, não são 

iguais, pois possuem identidades, contextos de vida e vivências que de se diferenciam 

entre si, no tempo e no espaço.  

Portanto, para se pensar em projetos de vida dos sujeitos, é necessário 

compreender sua construção como ser social, o que acarreta consigo uma identidade que 

é formada a partir do seu contexto sociocultural, no tempo e no espaço que ocupa na 

sociedade.  

 

1.2 A dimensão temporal na construção dos projetos de vida 

 

Em concordância com a afirmação de Mendes (2005), o tempo é uma categoria 

básica, na qual se constroem as experiências, ordenam suas escolhas e pensamentos, 

construindo pontos de referências para suas ações e construções de seus projetos de 

vida. 

A partir disso, entende-se, assim como Leccard (2005), que o futuro se 

compara a um depósito de ações no tempo presente, sendo um espaço para a construção 

de projetos de vida e, ao mesmo tempo, uma definição de si.  

Leccard (2005) caracteriza aspectos que dão dimensão ao futuro como a 

orientação temporal social, que está relacionada a ensinamentos e aprendizagens tidos 

durante a vida, assim definindo e/ou construindo o sujeito social. Quanto mais a 

sociedade se diferencia, mais conceitos temporais tendem à abstração. O passado, 

presente e futuro não caminham juntos, ou seja, não há uma continuidade retilínea. São 

análogos, se diferem. (LECCARD, 2005 apud ELIAS, [1984] 1986, p. 37). 

 
A consciência temporal, o modo de conceber e de viver o tempo, não 
é nem um dado biológico, nem um dado metafísico. Trata-se, antes, de 
uma dimensão social que muda com a sucessão das gerações, de 
acordo com seus diferentes habitus, com as diferentes condições de 
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desenvolvimento das sociedades das quais elas vivem (LECCARDI, 
2005, p. 37).  

 
A ideia que a autora traz em seu debate é de uma juventude que está ligada no 

presente, movida pelas relações em seu cotidiano. Por mais que tragam consigo 

ensinamentos geracionais, hoje esse público juvenil está envolto a uma realidade que 

vive o presente em função do futuro.  

Antes, a dimensão do tempo em relação a projetos de vidas futuras era pensada 

de modo cíclico, de forma que os ensinamentos, culturas, comportamentos, etc, eram 

passados de geração para geração, não fazendo um movimento temporal de passado 

para futuro, mas sim do antigo se encontrar no novo.  

 
A primeira modernidade delineou um cenário no qual não apenas os 
dois termos se correspondem respectivamente, mas também o projeto 
coletivo e projeto individual representam duas faces da mesma moeda. 
Os objetivos do projeto coletivo – liberdade, democracia, igualdade, 
bem-estar econômico – aparecem como as condições básicas para a 
realização do projeto individual. As biografias, por sua vez, 
estruturam-se entorno dessa coincidência. A segunda modernidade 
tende a apagar com a ideia de continuidade temporal, também a ideia 
de projeto antes construída pelo apce da modernidade. Hoje nos 
confrontamos, portanto, com construções biográficas de um caráter 
inédito, desvinculadas das formas de projeto tradicionalmente 
estendida (LECCARD, 2005, p. 46).  

 
Sendo assim, no contexto contemporâneo, o futuro se torna incerto, visto que 

muitas vivências cotidianas não têm suporte para investir em projeções futuras, ou seja, 

é melhor se investir no tempo presente do que planejar um futuro que seja incerto e 

talvez inalcançável. Aproveita-se o agora porque não se tem garantia do futuro e assim, 

as vivências do presente se tornam planejamentos de curto prazo, buscando satisfazer o 

seu tempo presente, porém, com planos instáveis. 

A nova semântica para o futuro acarreta mudanças na fase juvenil. Os jovens 

são socialmente solicitados a construir formas positivas de relação entre seu próprio 

tempo de vida e o tempo social. Antes, existia uma ordem biográfica e social para as 

etapas da vida, como crescer, trabalhar, casar, ter filhos, ter uma vida estável. Na 

atualidade, esses planos, por mais que ainda sejam pensados por alguns sujeitos, não são 

mais vistos como uma obrigatoriedade sequencial.  

Na atualidade, o indivíduo jovem é visto como um sujeito que começa a ter sua 

autonomia e independência para tomar suas escolhas, respondendo por elas. Também, 
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como novas tendências da juventude, o futuro se relaciona com a abertura de potencial, 

trazendo consigo inseguranças e indeterminações.  

Portando, compreender essa fase da vida não é algo simples. Demanda vários 

aspectos sociais e, principalmente, temporais, que caracterizam esse período. É algo 

também geracional, que não dá para ser definido somente de uma forma. Seus aspectos 

vão se modificando conforme o tempo, diversificando as gerações futuras. 

Uma parte da juventude nos últimos tempos vem sido demarcada pela 

aparência, estilo de vida, liberdade, mas também, contraposto a isto, encontra-se uma 

juventude demarcada por conflitos, exclusões e incertezas, sendo um período de 

sofrimento para muitos sujeitos (MENDES, 2009). Para buscar a compreensão da vida 

desses sujeitos nessa fase da vida – como em qualquer outra fase – é necessário 

compreender o lugar no qual ele está inserido, e as relações construídas com o outro. 

1.3 A juventude na contemporaneidade: alguns apontamentos 
 

Ao compreender a juventude como categoria sócio-histórica e espacial, as 

condições de vida no tempo e no espaço vão determinar cada juventude. Sendo assim, 

neste item, vamos apresentar as condições às quais está submetida a juventude no tempo 

presente. Estas condições tendem como afirma Leccard (2005), a influenciar a 

construção dos projetos de vida dos jovens. 

De acordo com a pesquisa feita pela SNJ – Secretaria Nacional da Juventude2, 

em que traz dados referentes ao Censo IBGE 2010, os jovens3 ocupam um quarto da 

população do país, assim distribuídos por idade: 

 

                                                            
2 Pesquisa Nacional Sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013, realizada pela SNJ, divulgada 
pela AGENDA JUVENTUDE BRASIL, com amostra composta por 3.300 entrevistas, distribuídas em 
187 municípios, estratificados por localização geográfica (capital e interior, áreas urbanas e rurais) e em 
tercis de porte (municípios pequenos, médios e grandes), contemplando as 27 Unidades da Federação. 
3 Considerando jovens de 15 a 29 anos. Segundo o site, este arco de idade se justifica pela extensão do 
período de transição que constitui a etapa juvenil marcada na atual conjuntura histórica por trajetórias 
relativamente longas, intermitentes e muitas vezes não lineares de formação, inclusão e autonomia. 
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Gráfico 1 - População jovem de 15 a 29 anos (%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 

  

Segundo os dados, pode-se perceber que a maior parcela de jovens é a que está 

na faixa etária de 18 a 24 anos. É importante identificar as diferentes faixas etárias para 

buscar compreender as diferentes situações dos jovens segundo os momentos distintos 

se suas trajetórias de vida. Em relação ao sexo, sua distribuição está representada no 

gráfico a seguir: 

Gráfico 2 - Sexo (%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 
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De acordo com a pesquisa, a distribuição entre homens e mulheres é 

praticamente igual. Já em relação à cor e raça, os jovens pardos e negros estão em maior 

quantidade, como se verifica no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Cor e raça (%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 

 

Em relação ao local onde passaram maior parte da infância e local de moradia: 

 

Gráfico 4 - Onde os jovens passaram maior parte da infância e local de moradia 
(%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 
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Percebe-se que, na atualidade, encontra-se um número bem maior de jovens 

que cresceram e que vivem no meio urbano. Pode-se relacionar no contexto essa 

geração de jovens que veem o meio urbano como lugar de melhores condições e 

melhoras oportunidades para construírem seus projetos de vida.  

Em relação à escolaridade do público jovem: 

 

Gráfico 5 - Escolaridade (%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 

Percebe-se pelos dados que a maior parte dos jovens se encontra até o ensino 

médio incompleto (soma de 48% dos jovens). Por mais que esses dados possam não 

estar muito visíveis, encontra-se uma população brasileira de jovens, hoje, com índice 

muito baixo de escolaridade, e que grande parte não termina o ensino médio. Isso 

acarreta a dificuldade de inserção do mercado de trabalho, devido às muitas exigências 

do mesmo (colocando assim o jovem em desvantagem). 

 
 Encontra-se no Brasil uma grande parcela da juventude vulnerável no que se 

refere as suas condições de vida. Os gráficos 6 e 7 demonstram melhor o percentual 

desses jovens: 
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Gráfico 6 - Trabalho e estudo (%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 

  

Nota-se nos dados acima que dentre o conjunto da população juvenil 

economicamente ativa (74%),  percebe-se que ela está mais presente no mundo do 

trabalho (53%). Por mais que se entenda que a juventude é um período em que os 

jovens estão (ou deveriam estar) inseridos em âmbitos educacionais, os dados do gráfico 

apontam que nem toda parcela juvenil estuda (11%). 

 

Gráfico 7 - Trabalho/emprego (%) 
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Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 

  

É possível perceber que os jovens se encontram em condições de poucas 

alternativas, devido às exigências que lhes são impostas. Percebe-se que no percentual 

de jovens que têm um trabalho remunerado, a maior parte cumprem mais de 40 horas 

semanais trabalhadas, podendo se constituir em dificuldade para avançar nos estudos ou 

buscar qualificação.  

Dentro de um contexto marcado por desigualdades, veem-se jovens com baixo 

nível de escolaridade em consequência de suas condições de vida ou das condições que 

são oferecidas para sua educação. Assim, a pressão que se encontra no mercado de 

trabalho, com exigências de qualificações, entre outras especificidades, acabam 

selecionando determinado público, no qual jovens com baixa renda e baixo nível de 

escolaridade acabam e excluídos. 

Todas as informações que são trazidas caracterizam a população jovem 

brasileira. Elas retratam as diferentes expressões da questão social, que é o objeto de 

trabalho do Serviço Social. 

A pesquisa também apresentou as preocupações dos jovens: 
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Gráfico 8 - Questões que mais preocupam os jovens (%) 

 
Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013 – Secretaria Nacional da Juventude 

 

Os problemas que mais preocupam a juventude brasileira de hoje são a 

violência e a segurança do País (43%). Segundo a pesquisa, 51% dos jovens já 

perderam alguém próximo em razão da violência.  As vítimas, na maioria dos casos, 

eram amigos (18%) e primos (12%), ou seja, companheiros de geração. 

Outra preocupação é com o emprego e profissão (34%). Entende-se que os 

projetos de vida são baseados, principalmente na questão do “o que eu vou ser?”, ou 

seja, tendem a centrar-se no âmbito do trabalho que se terá.   

Pensar sobre projetos futuros em meio às incertezas, frente ao desemprego 

estrutural e à violência que assola, sobretudo os jovens pobres, é um grande desafio, 

visto a incerteza do futuro.  

Entende-se que a realidade é complexa. A sociedade vive no tempo presente, 

no imediatismo; o mercado de trabalho seletivo, que por sua vez, acaba excluindo os 

sujeitos que pertencem a classes sociais menos favorecidas, ocasionando grande número 

de desemprego. 

No caso dos jovens em Acolhimento Institucional, outros fatores podem ser 

agregados a situações mencionadas acima, como por exemplo, as diferentes 
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manifestações de violência das quais foram alvo (maus tratos, violência e exploração 

sexual, negligência, abandono, etc). 

Sendo assim, para compreender os projetos de vida explicitados pelos jovens é 

preciso considerar as circunstâncias adversas a que estão submetidos. Além das 

condições citadas, os jovens acolhidos têm seus percursos de vida atravessados pela 

medida de acolhimento.  Portanto, é necessário entender como se desenvolve o trabalho 

dentro desse lugar, que se constitui como um espaço de proteção e garantia de direitos. 



2 OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E OS 

JOVENS ACOLHIDOS 

 

Este capítulo tem como objetivos refletir sobre os Acolhimentos Institucionais 

destinados às crianças e adolescentes, como estão configurados em Campos dos 

Goytacazes, bem como traçar o perfil dos acolhidos. Tal análise é importante para se 

entender as especificidades deste contexto para a elaboração ou ressignificação dos 

projetos de vidas dos jovens acolhidos. 

 

2.1 A política de acolhimento institucional de crianças e adolescentes 

 

Para entender o acolhimento de crianças e adolescentes na atualidade, faz-se 

necessário retomar, ainda que brevemente, a sua constituição ao longo da história em 

nosso país. Para isso, serão utilizadas as contribuições de Rizzini (2009) e Faleiros 

(2009), em função da profundidade de suas análises. 

No final do século XIX surgiu a “roda dos expostos”, que se constituiu como 

uma das primeiras e mais duradouras iniciativas de atendimento às crianças (SANTOS, 

2013). Era um dispositivo cilíndrico onde as pessoas colocavam as crianças rejeitadas. 

Geralmente eram crianças pobres; seus genitores não tinham condições de cuidar delas 

ou eram crianças frutos de relacionamentos extraconjugais, filhos de mães solteiras, 

entre outros. A responsabilidade de cuidar dessas crianças e adolescentes era 

unicamente da Igreja Católica, que recebia subsídios dos cofres públicos.  

É importante destacar que, com o surgimento da roda dos expostos, o número 

de crianças abandonadas aumentou. O tratamento que essas crianças recebiam nas 

“casas dos expostos” não era, de fato, algo que pudesse fazer com que elas se 

desenvolvessem de forma saudável, devido à alimentação ruim, ambientes insalubres, 

por exemplo, além de estarem sujeitas as doenças, maus tratos e abusos físicos. O fato é 

que, como elas eram pobres e fora do “padrão” moral daquela sociedade, permaneciam 

nessas casas por um grande período de tempo. Quando saíam, era praticamente 

impossível sua reinserção na sociedade. 

A roda dos expostos existiu durante um longo período, representando uma 

alternativa para familiares que não tinham condições ou não desejavam cuidar das 
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crianças, rejeitando-as. Esse período se findou em meados do século XX, tendo em vista 

as dificuldades das Santas Casas de Misericórdia em se manterem e de terem condições 

de cuidarem de tais crianças.  

Na perspectiva social e cultural, durante o século XX, a expressão “menor” foi 

muito utilizada para definir crianças e adolescentes pobres, que eram vistos como 

ameaças à ordem social.  

Segundo Faleiros (2009), o termo “menor” estava relacionado a uma distinção 

de classe ligada a perspectiva higienista do século XX, que pretendia estabelecer o 

controle da raça e da ordem.  Com base nestas ideias, diferentes atores sociais dos 

setores públicos e privados passaram a se articular em torno da necessidade de se 

estabelecerem políticas para a infância, considerada pobre, desvalida, abandonada, 

pervertida, perigosa, delinquente. (FALEIROS, 2009). 

Ao contrário dos sujeitos denominados “menores”, havia as “crianças”. Essa 

separação entre “menor” e “criança” dava-se, principalmente, pela diferença de classe 

social. Os “menores” estavam relacionados ao segmento de classe com poucas 

condições de subsistência: os filhos tendiam a sofrer violências e serem abandonados 

devido às poucas condições econômicas e culturais de seus familiares. Foram essas 

compreensões que embasaram a formulação do Código de Menores de 1927. 

 

2.1.1 O Código de Menores de 1927 e de 1979 

 

Faleiros (2009) afirma que, no início do século XX, o trabalho infantil era uma 

realidade vivida pelas crianças e adolescentes. Nesse período, a industrialização teve um 

grande salto, aumentando a quantidade de empregos nas indústrias. Porém, por mais que 

houvesse oportunidades de empregos, as indústrias procuravam a todo o momento se 

beneficiar do grande número de pessoas desempregadas que viviam nas cidades. Nesse 

sentido, crianças e adolescentes eram consideradas mão-de-obra útil, desempenhando as 

funções dos adultos, mas recebendo baixos salários. Eram, portanto, inseridas 

precocemente no mundo do trabalho, sem nenhum tipo de proteção.  

Neste contexto, passou a ser uma demanda da classe trabalhadora a 

regulamentação do trabalho infantil, especialmente a definição da idade mínima para o 

trabalho. Em relação à idade em que esse público pode trabalhar, Faleiros (2009, p. 47-

48) coloca que, no Código de 1927, “(...) o trabalho fica proibido aos menores de 12 
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anos e aos menores de 14 anos que não tenham cumprido instrução primária, tentando-

se combinar a inserção no trabalho com educação”. Portanto, a legislação estabelece a 

proibição do trabalho infantil, para os menores de 12 anos de idade.  

Por outro lado, havia a situação do “menor” infrator abandonado. 

Compreendia-se a criminalidade relacionada ao “menor” abandonado que era punido, 

por exemplo, por ser pobre. No entanto, começava a se construir um entendimento de 

que essas crianças e adolescentes deveriam ser protegidos, recuperados para a 

reinserção na sociedade. Existiam aqueles menores que de alguma forma procuravam 

ajudar seus familiares na subsistência, trabalhando, e assim sendo vulneráveis ao 

mercado capitalista. Existiam também aqueles menores abandonados moradores de rua, 

vulneráveis e lançados à própria sorte.  

Nesse sentido, a partir das mudanças que começaram a correr, pensar em 

projetos futuros com acesso a direitos que antes não eram vislumbrados seria uma forma 

de se criarem novas perspectivas de vida. Uma vida com melhores condições do que 

anteriormente, não sendo mais a vida lançada à sorte, mas sob proteção do Estado. De 

acordo com Rizzini (2009), p.111 apud Loureiro, s.d.:  

 
(...) à “radical mudança da opinião pública” da época num “clima de 

tolerância”, que “retirando-os (os menores) dos vórtices dos castigos 
comuns, os levaria para o âmbito de um espírito tutelar, de proteção e 
reforma, recuperando-os”. 
 

Portanto, começaram a se pensar nas situações dos menores, que eram crianças 

e adolescentes vulneráveis. Rizzini (2009) ainda complementa que se passou a olhar 

para os “menores”, para as crianças abandonadas, pobres e sem direitos como futuros 

delinquentes, entregues ao ócio e, portanto, se tornando potencialmente perigosos para o 

futuro da nação, pois “engrossariam as fileiras dos vadios, vagabundos e criminosos que 

vagavam pelas ruas da cidade”. Neste sentido, eles precisavam ser educados ou 

reabilitados, pois se compreendia que era nesta fase da vida que suas personalidades 

eram moldadas. 

O Código de 1927 incorporava uma visão higienista de proteção a essas 

crianças pobres e abandonadas, estabelecendo a proteção legal até os 18 anos de idade, 

o que significou a inserção da criança e do adolescente na esfera do direito e na tutela 

do Estado. 

No entanto, o referido Código era mais repressivo/punitivo do que protetivo. 

Crianças e adolescentes considerados abandonados ou moralmente abandonados 
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poderiam ser levados para abrigos (instituições públicas ou particulares), que recebiam 

o pátrio poder sobre eles (FALEIROS, 2009).  Durante esse período, as décadas de 1930 

e 1940 foram marcadas pelo assistencialismo em relação a este segmento populacional. 

Com o decorrer dos anos, com a entrada de Getúlio Vargas no governo (1930-

1945), e o estabelecimento do Estado Novo, há o surgimento de novas legislações 

trabalhistas, uma melhora no ensino básico obrigatório e na proteção social, por meio de 

um projeto político centralizador e paternalista. Esse período foi marcado, também, pela 

assistência aos órfãos, realizada em asilos e orfanatos. No entanto, cresceram as críticas 

pelo modo com que esses menores se encontravam nos orfanatos, a superlotação e os 

maus tratos entre outros (PAES, 2013). Tais sujeitos viviam em situações precárias, 

com pouca higiene e apenas tendo os cuidados necessários para subsistência.  

Durante a era Vargas, criou-se o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) que 

tinha uma ação punitiva e corretiva para os menores infratores. Esse órgão foi 

institucionalizado em reformatórios, no entanto, abrigava não apenas os menores 

infratores, mas também aqueles abandonados, órfãos e os considerados delinquentes.  

 
O SAM se estruturou sob a forma de reformatórios e casas de correção 
para adolescentes infratores e de patronatos agrícolas e escolas de 
aprendizagem de ofícios urbanos para menores carentes e 
abandonados. O SAM é reconhecido por muitos autores como a 
primeira política pública estruturada para a infância e adolescência no 
Brasil. (PAES, 2013, s.p.). 
 

Por mais que essas novas formas de instituições para os menores infratores 

tivessem um modo bem rígido de tratar tais sujeitos, acabou se tornando uma política 

mais eficaz durante certo período. Segundo alguns autores tal política conseguiu se 

estruturar de forma com que pudesse ter maior controle e “cuidado” sobre os sujeitos 

abandonados. 

Porém, as ineficácias do SAM foram sendo manifestadas, ocasionando assim a 

sua extinção e a criação da Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FUNABEM) e 

das Fundações Estaduais do Bem-estar do Menor (FEBEMS), já no contexto da 

Ditadura Militar. A FUNABEM, segundo Paes (2013): 

 
(...) foi criado no espírito da Doutrina da Segurança Nacional, que 
militarizou a disciplina dentro dos internatos que, a partir de agora, já 
encerram definitivamente suas portas para a sociedade. A trajetória da 
criança ia da polícia diretamente até as unidades de recepção da 
FEBEM. (PAES, 2013, s.p.). 
 



34 

 

As FEBENS herdaram todo o aparato dos antigos SAM’s, porém, com a 

intensificação da disciplina nestes espaços e sendo direcionadas mais especificamente a 

jovens infratores. Neste sentido, as denúncias de maus tratos, trabalho forçado, 

violência sexual e física sofridas pelos internos nestes estabelecimentos, continuaram a 

acontecer e mobilizaram parte da sociedade para a luta em defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes. Assim, em 1979, o Código de 1927 foi reformulado, sendo 

aprovado o Código de 1979, em que se institui a Doutrina da Situação Irregular. Essa 

doutrina produzia um discurso em que, segundo Volpi (2001), a: 

 
(...) existência de crianças desnutridas, abandonadas, maltratadas, 
vítimas de abuso, autoras de atos infracionais e outras violações era 
atribuída à sua própria índole, enquadrando-se todas numa mesma 
categoria ambígua e vaga denominada situação irregular. Estar em 
situação irregular significava estar à mercê da Justiça de Menores cuja 
responsabilidade misturava de forma arbitrária atribuições de caráter 
jurídico com atribuições de caráter assistencial (VOLPI, 2001, p. 33 
apud NERY E OLIVEIRA, 2010, p. 4-5). 
 

No entanto, por mais que se avançasse na proteção das crianças e 

adolescentes, parecia que a atuação na perspectiva do direito não era percebida. 

Buscava-se adequá-los a uma sociedade que impunha regras e limites. Houve mudanças 

em suas estruturas, mas o modo punitivo e repressivo permaneceu, mesmo que 

implicitamente. 

Com o fim da ditadura militar e com a luta pela ampliação dos direitos civis, 

políticos e sociais por parte da sociedade civil organizada, institui-se a nova 

Constituição Federal do Brasil em 1988, em que crianças e adolescentes, nos artigos 

226 e 227 são considerados sujeitos em desenvolvimento, portadores de direitos 

humanos fundamentais, que devem ser protegidos pela família, sociedade e Estado. Em 

decorrência disso, se institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem 

regulamentar os direitos e instituir o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e a 

Adolescentes. 

 

2.1.2 Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) 

 

O ECA foi um grande passo para a busca e garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes. Ele pretendeu romper com o modo com que esse público infanto-juvenil 
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era visto na sociedade, isto é, como sujeitos que atrapalhavam a sociedade, 

delinquentes, etc., retirando-os desse meio e os abrigando nos orfanatos.  

A partir da homologação do ECA, em 1990, houve a superação da terminologia 

"menor", com a utilização da expressão “criança e adolescente” para se referir a 

qualquer pessoa que se encontra na faixa etária entre 0 e 18 anos de idade. Além disso, 

houve a substituição do paradigma da Situação Irregular para o da Proteção Integral. 

A Proteção Integral considera a criança e o adolescente como cidadãos de 

direitos e prevê: a articulação entre Estado, sociedade e família; a operacionalização de 

políticas para a infância e adolescência; a criação de Conselhos Tutelares, Conselhos de 

Direitos e dos Fundos Públicos para a área; a garantia de que crianças e adolescentes 

tenham prioridades ao acesso às políticas sociais. (RIZZINI, 2009).  

Todas as crianças e adolescentes passaram a ter direitos iguais, 

independentemente da sua condição: direitos como à liberdade, à saúde, à dignidade, à 

educação, à proteção no trabalho, etc. (PNCFC, 2013. p. 22). 

Cabe destacar que nos anos de 1990 tem-se o surgimento de muitas 

organizações não governamentais voltadas para o atendimento às crianças e aos 

adolescentes. Muitas delas passam a desenvolver suas ações em parceria com o Estado, 

seja de forma complementar ou por meio da terceirização dos serviços.  

O ECA prevê que, quando os direitos das crianças e adolescentes são violados, 

esses sujeitos devem ser acolhidos, em instituições próprias, para que sejam protegidos. 

Substituem-se as grandes instituições asilares e os orfanatos por instituições de 

acolhimento, que devem ser o mais próximo da realidade de uma casa. Além disso, o 

acolhimento deve ser uma medida provisória, excepcional e protetiva, necessária 

quando não se encontra outra possibilidade de intervenção junto à família nuclear ou 

extensa. 

O acolhimento institucional, enquanto medida protetiva está vinculado à 

Política Nacional de Assistência Social que, considerando o ECA e o Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária, definiu parâmetros para a oferta deste serviço, 

situando-o no âmbito da proteção social especial de alta complexidade. 

 

2.2 O Acolhimento de crianças e adolescentes 
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O acolhimento de criança ou adolescente é uma medida excepcional e se situa 

no âmbito da Política de Assistência Social. A Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (2014) determinam que os acolhimentos têm como objetivos 

principais garantir a proteção integral ao sujeito; contribuir para a prevenção do 

agravamento de situações de riscos sociais, negligências, violências e ruptura de 

vínculos; buscar todas as possibilidades de reinserção dessa criança/adolescente à 

família biológica, e em caso de não haver outro modo, buscar inserir esse sujeito à uma 

família substituta. Caso não haja essa possibilidade, busca-se trabalhar a autonomia 

dessa criança/adolescente, preparando-o para que, ao completar 18 anos, possa estar 

preparado para “o mundo” fora do Acolhimento. 

Como já sinalizado, enquanto no século passado os acolhimentos eram 

nomeados como “orfanatos”, “asilos” e/ou “abrigos”, hoje, não só a nomenclatura é 

diferente como também o sentido de acolher. Atualmente, a função dos Acolhimentos é 

de conhecer, cuidar e trabalhar os valores do sujeito, fazendo um acompanhamento dele 

e de sua família para promover a reinserção na sua família de origem, sempre que 

possível.  

Segundo as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento 

(CONANDA, CNAS, 2008) existem diferentes tipos de Acolhimentos com seus 

respectivos parâmetros de funcionamento, seguindo o que preconizam o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, à 

Política Nacional de Assistência Social e o Projeto de Diretrizes das Nações Unidas 

sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças.  

Quando o direito da criança ou adolescente é violado e é detectada a 

necessidade do afastamento da criança do convívio familiar, os mesmos deverão ser 

atendidos nesses serviços, a partir da análise da situação familiar, do perfil de cada 

criança ou adolescente e de seu processo de desenvolvimento. Tais serviços são 

divididos em: Acolhimentos Institucionais, Casas-lares, Famílias Acolhedoras e 

Repúblicas. Neste trabalho, nos deteremos nos serviços de acolhimento institucional, 

que é definido como: 

 
Serviço que oferece acolhimento, cuidado e espaço de 
desenvolvimento para grupos de crianças e adolescentes em situação 
de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 
proteção. Oferece atendimento especializado e condições 
institucionais para o acolhimento em padrões de dignidade, 
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funcionando como moradia provisória até que seja viabilizado o 
retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o 
encaminhamento para família substituta. Deve estar inserido na 
comunidade, em áreas residenciais, oferecer ambiente acolhedor e ter 
aspecto semelhante ao de uma residência, sem distanciar-se 
excessivamente, do ponto de vista geográfico e sócio-econômico, da 
comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos.  O 
atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e 
favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização 
dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. 
(CONANDA, CNAS, 2008, p. 29). 
 

 Para o direcionamento dessas crianças e adolescentes, deve-se considerar: 

 
(...) sua idade; histórico de vida; aspectos sócio-culturais; motivos do 
acolhimento; situação familiar; previsão do menor tempo necessário 
para viabilizar soluções de caráter permanente (reintegração familiar 
ou adoção); condições emocionais e de desenvolvimento, bem como 
condições específicas que precisem ser observadas (crianças e 
adolescentes com vínculos de parentesco – irmãos, primos, crianças e 
adolescentes com diferentes deficiências, que estejam em processo de 
saída da rua, com histórico de uso, abuso ou dependência de álcool ou 
outras drogas, etc.), dentre outras. (CONANDA, CNAS, 2008, 2009. 
p. 61). 

Os serviços de Acolhimentos Institucionais são ofertados às crianças e 

adolescentes, entre 0 a 18 anos incompletos, que foram afastados do convívio familiar 

por medida protetiva provisória. Tal medida é feita quando os direitos dessas crianças e 

adolescentes são violados, seja por maus tratos, abusos físicos ou sexuais, dentre outras 

causas. Segundo as Orientações Técnicas (2009), o serviço deve ter aspecto semelhante 

ao de uma residência e estar inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo 

ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de 

dignidade. 

Os Acolhimentos Institucionais têm independente da modalidade, o papel de 

zelar por essas crianças e adolescentes, e, conforme preveem as Orientações Técnicas 

(2009), devem seguir os seguintes princípios:  

 

a) Excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, que se refere ao 

rompimento dos vínculos familiares, quando não há mais nenhuma possibilidade de 

fortalecimento dos mesmos. Antes de se considerar o afastamento familiar, deve-se 

assegurar o acesso das famílias aos serviços de políticas públicas que procure 

fortalecê-las; 

b) Provisoriedade do afastamento do convívio familiar, o qual deva ser uma medida 

provisória, buscando garantir a proteção da criança o menor tempo possível, para, 
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assim, a criança poder retornar para sua família de origem ou, uma família substituta – 

quando esgotadas todas as possibilidades de retorno para a família natural ou extensa; 

c) Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, que se 

refere a todos os modos possíveis para a efetivação do mesmo, buscando oferecer à 

criança um desenvolvimento saudável, que favoreça seu crescimento e sua 

constituição como sujeito; 

d) Garantia de acesso e respeito à diversidade e não-discriminação, assegurando a 

proteção e defesa de toda criança que tiver seus direitos rompidos e precise ser 

acolhida; 

e) Oferta de atendimento personalizado e individualizado, no qual se desenvolva 

um trabalho de cuidado condizente com os direitos e necessidades da criança ou 

adolescente acolhida, mantendo sua individualidade como sujeito; 

f) Garantia de liberdade de crença e religião, de forma a se respeitar qualquer 

orientação religiosa das crianças e adolescentes; 

g) Respeito à autonomia da criança, adolescente e do jovem, de maneira que, 

quando não houver mais possibilidade de tal criança ou adolescente retornar para seu 

convívio familiar, ou ser inserido em família substituta, a política coloca que, a 

depender da idade e da situação do acolhido, começa-se a trabalhar sua autonomia. 

Para este último princípio, ao qual este trabalho monográfico está relacionado, 

entende-se que equipes devem efetuar um trabalho com os adolescentes, de forma que 

os façam começar a refletir sobre seus projetos futuros de vida fora do Acolhimento, 

levando-os a tomarem decisões que repercutirão nas suas trajetórias de vida 

(CONANDA, CNAS, 2008). 

 
A organização do ambiente de acolhimento também deverá 
proporcionar o fortalecimento gradativo da autonomia, de modo 
condizente com o processo de desenvolvimento e a aquisição de 
habilidades nas diferentes faixas etárias. O desenvolvimento da 
autonomia nos serviços de acolhimento não deve ser 
confundido, todavia, com falta de autoridade e limites. A 
liberdade deve ser vista como parceira da responsabilidade, 
considerando que uma não pode ser adquirida sem a outra. 
(CONANDA, CNAS, 2008, p. 22). 
 

 Com isso, deve-se buscar construir, com os adolescentes, trabalhos que os façam 

pensar e construir seus projetos futuros, fazendo-os compreender as responsabilidades e 

desafios que terão de enfrentar fora do Acolhimento. 
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2.2.1 Os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes em Campos dos 
Goytacazes 

 

Neste item dirige-se ao debate algumas questões relacionadas ao município de 

Campos dos Goytacazes. De início, cabe ressaltar que a cidade é a maior do interior do 

estado do Rio de Janeiro, com quase meio milhão de habitantes (IBGE Cidades, 2010). 

No município encontram-se oito Acolhimentos Institucionais governamentais, voltados 

para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que são ofertados pela Fundação Municipal 

da Infância e Juventude (FMIJ)4. 

A FMIJ está vinculada à SMDHS desde o ano de 2009, tendo como um dos 

seus objetivos centrais a oferta e a gestão de serviços socioassistenciais na área da 

infância e juventude no âmbito da Proteção Social Básica, Proteção Especial de Média e 

Alta Complexidade, através de serviços como programas e projetos, voltados para a 

formação da cidadania e construção dos direitos dessas crianças e adolescentes. 

O Acolhimento é um serviço de alta complexidade, acionado quando estão 

esgotadas todas as possibilidades de a criança ou adolescente permanecer no convívio 

familiar. De acordo com o Censo dos Acolhimentos de Campos dos Goytacazes, 

produzido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2018), os maiores 

motivos que geram o acolhimento são, entre outros: a negligência dos genitores ou 

responsáveis; devolução por tentativa de colocação em família substituta, em razão da 

conduta da criança e/ou adolescente; abusos físicos e/ou sexuais; situação de rua; 

abandono pelos pais ou responsáveis, conforme o quadro abaixo:  

 

                                                            
4 A FMIJ é um órgão da prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes, criada em 1990 com o objetivo 
de executar a política para infância e juventude (PMAC, 2014) 
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Quadro 1 - Motivos de Acolhimento no município de Campos dos Goytacazes 

 
Fonte: 22° CENSO MCA5 Acolhimentos de Campos dos Goytacazes, jan. a dez. de 2018. 

  

Outra situação é a falta de recursos financeiros ou materiais. Tal fato se explica 

porque “A história brasileira revela, todavia, que, frente à situação de pobreza, 

vulnerabilidade ou risco, a primeira resposta à qual durante muitos anos se recorreu foi 

o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar” (CONANDA, CNAS, 

2008, p.20). Porém, o ECA, no artigo 23 coloca que a carência desses recursos, hoje, 

não é motivo suficiente para a suspensão do poder familiar. O Estatuto afirma ainda, 

que não existindo outro motivo juntamente com o citado anteriormente, a criança e/ou 

adolescente será mantido dentro do seu seio familiar e deverá ser incluído nos serviços e 

programas de proteção, apoio e promoção dos direitos de suas famílias. (ECA, 2016, 

Art. 23 §1º). No entanto, ainda não é isso que se percebe ao se analisarem os motivos 

dos acolhimentos. 

Os Serviços de Acolhimento no município de Campos dos Goytacazes 

funcionam orientados pelo ECA, pelo Plano Municipal de Acolhimento Institucional 

para Crianças, Adolescentes e Jovens, pelas Orientações Técnicas, entre outros 

documentos importantes que norteiam o desenvolvimento dessas instituições. 

                                                            
5Módulo Criança e Adolescente 
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As normativas legais, citadas anteriormente, levaram ao processo de 

reordenamento dos Serviços de Acolhimento em todo o território nacional e Campos é 

um dos municípios que estão buscando se adequar ao que preconizam tais documentos, 

como será apresentado a seguir. 

Entre os elementos centrais que constam no processo de reordenamento estão a 

necessidade de readequar o número de vagas que cada Acolhimento deve dispor, a 

extinção de separação de público relacionado ao perfil da criança e/ou adolescente, a 

quantidades de técnicos, auxiliares de educadores e educadores que deve ter em cada 

instituição, etc.  

Como já foi abordado anteriormente, ao falar sobre Acolhimentos 

Institucionais, os serviços devem ter características semelhantes aos de uma residência, 

além de estarem inseridos na comunidade em áreas residenciais, acolhendo no máximo 

20 crianças, de ambos os sexos de 0 a 18 anos. 

Como já explicitado, o município de Campos possui atualmente oito 

Acolhimentos Institucionais com o público alvo de crianças e adolescentes (0 a 18 anos 

incompletos) que são afastados do convívio familiar e comunitário por terem seus 

direitos violados. O acolhimento se faz como medida provisória e protetiva, com o 

período máximo de 6 meses podendo ser prolongado até 2 anos, a depender da situação 

do acolhido (ECA, Art. 19, §1º e 2º). Em relação ao seu perfil, encontram-se acolhido 

um público, em sua maior parte de adolescentes, como se percebe no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Número de crianças e adolescentes acolhidos por faixa etária 

 

Fonte: RMA Acolhimentos, jan. a dez. de 2018. 

 

O maior número de acolhidos é de jovens entre 12 e 17 anos. Tal fato pode 

estar relacionado à compreensão social de que a adolescência é uma fase perigosa, 

precisando ser vigiada e controlada. Neste sentido, alguns comportamentos dos 

adolescentes são tidos como prejudiciais à sua própria integridade física ou dos outros. 
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Essa situação pode ser inferida ao constatarmos que “em razão de sua conduta” aparecer 

como motivo de acolhimento.  

No próximo capítulo serão discutidos aspectos a respeito dessa faixa etária, 

procurando-se compreender os projetos de vidas desses adolescentes, a partir de seus 

contextos de vida carregados pelas suas historicidades. 

A partir desse contexto, o capítulo abordará a pesquisa de campo desenvolvida 

em um determinado Acolhimento de Campos dos Goytacazes, procurando compreender 

os projetos de vida dos adolescentes inseridos na instituição. 

 
 



3 OS PROJETOS DE VIDA DOS JOVENS ACOLHIDOS  

 

O que você quer ser quando você crescer? 
Alguma coisa importante 
Um cara muito brilhante 

Quando você crescer 
Não adianta, perguntas não valem nada 

É sempre a mesma jogada 
Um emprego e uma namorada 

Quando você crescer 
E cada vez é mais difícil de vencer 

Pra quem nasceu pra perder 
Pra quem não é importante 

É bem melhor 
Sonhar, do que conseguir 

Ficar em vez de partir (...) 
Uma casinha, um carro à prestação (...) 

- Canção “Quando você crescer”, Raul Seixas, 1975. 

 

Adentrando na questão de projetos de vida de adolescentes inseridos nos 

espaços institucionais, entender o que esses sujeitos pensam e querem nesse período da 

vida não é algo simples, principalmente quando pensado no contexto no qual se 

encontram.  A canção de Raul Seixas traz um pouco à reflexão sobre projetos que os 

adolescentes sonham para um futuro, mas que talvez possam ser inalcançáveis. Levanta-

se, então, um questionamento: como fazer com que sonhos e planos possam ser 

conquistados dentro do contexto em que vivem? 

Correa et al (2014, p. 15) afirma que “o percurso da vida é marcado por 

recomeços” pois há interrupções durante o caminho e novos recomeços. Cada sujeito 

possui percursos e identidades diferentes, criando assim uma diversidade de percursos 

dentro da sociedade, que são constituídos pelos seus estilos de vida, suas visões de 

mundo e pelo modo de agir na sociedade. Portanto, não existe uma forma de pensar em 

projetos futuro, pois eles são uma “construção dinâmica, de um plano que ‘remete’, que 

se ‘lança a diante’ no ritmo da vida, a partir do hoje: uma ação que o indivíduo projeta 

realizar em algum momento futuro (...)”. (CORREA, 2014, p. 16).  

Enquanto construção dinâmica, o futuro se projeta na relação com o passado e 

o presente. Segundo Bastos (2014), os acontecimentos de vida conferem sentido aos 

acontecimentos futuros, ou seja, aquilo que esse público jovem traz de vivências até 

chegar à instituição de Acolhimento, faz parte da base para a construção de seus 

projetos de vidas. Nesse sentido, a autora coloca que crianças e jovens com percursos de 
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vida sinalizados por processos institucionais podem ter dificuldades na construção dos 

projetos de vida. 

Sendo assim, neste capítulo analisaremos os projetos de vida explicitados pelos 

jovens acolhidos em um Acolhimento do município de Campos dos Goytacazes, bem 

como o trabalho que é desenvolvido pelo assistente junto a estes adolescentes.  

 

3.1 Experiências que marcam o passado e interferem no presente/futuro 
 

 Como abordado no primeiro capítulo, compreendemos que a juventude é uma 

categoria sócio-histórica e espacial e que, portanto, os jovens não podem ser 

considerados de forma padronizada, desconsiderando de onde vieram, onde moram, o 

que pensam, suas histórias de vida, etc.  

 Segundo Leccard (2005) e Bastos (2014), as experiências vividas do passado, 

podem ser positivas ou negativas e adquirindo sentido no tempo presente dos sujeitos, 

tornam-se fonte de aprendizado. Ou seja, experiências marcantes do passado podem 

contribuir para mudanças de perspectivas, planos e ações no presente e no futuro 

também.  

 Desta forma, buscamos identificar as experiências boas e ruins vividas pelos 

jovens acolhidos a fim de compreender as possíveis relações com os projetos 

verbalizados. Em conversa com os adolescentes, foi perceptível certo desconforto em 

quase todos, ao serem questionados sobre isso. No entanto, todos trouxeram algumas 

experiências boas e ruins que marcaram seu passado, com destaque para as ruins, pois 

fazem parte do contexto que motivou a inserção deles no Acolhimento. As falas 

descritas abaixo foram atribuições dos próprios sujeitos pesquisados, como sendo 

positiva e negativa: 

 

Quadro 1 - Experiências do passado dos jovens entrevistados 

Entrevistados Experiências Negativas Experiências positivas 

Jovem L. 
 “Meu pai me batia pra caramba (fez 

gestos com a mão que significa muito)”. 

“Não tenho”.  

Jovem Ma. 

“Eu morava na rua, eu lembro. Tinha 

uns 5 ou 6 anos. Tava eu e meu irmão 

na rua. Mamãe tava grávida de Juliano. 

Tinha uma casinha que mamãe achou 

“(...) que antes estava todo 

mundo junto na minha família, 

eu, minha mãe e meu irmão”. 
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porque papai morreu mas deu a 

herança a ela, mas ela não ‘coisa’ 

direito com o dinheiro não. Aí a gente 

comia coisas do lixo... mamãe roubava 

coisas pra dar pra gente (...)”. 

Jovem B. 

 

“O dia da minha audiência, quando 

minha mãe faleceu, em 2017. Eu chorei 

muito. Quando a equipe técnica foi 

avisar ao meu irmão, ele ficou 

paralisado. Ele não conseguia falar 

nada”. 

 

“Quando ganhei um celular” 

 

Fonte: Entrevistas com jovens acolhidos, março e abril de 2019. 

 

As falas elucidam as condições de pobreza e de violência às quais os jovens 

estavam submetidos antes do acolhimento. Na escuta de L., as situações de violência 

eram comuns, pois para ele, eram consequência da sua rebeldia. De acordo com o 

mesmo, isso acontecia com frequência durante a sua infância, período em que foi 

acolhido pela primeira vez.   

Já a situação de pobreza relatada por M. aparece como algo ruim, mas não era 

suficiente para desvalorizar a união de sua família. Sendo assim, fica evidente a 

importância de estar com a família para esta jovem. 

Por último, percebe-se a importância que a jovem B. atribui a um bem material 

(celular), que no caso do Acolhimento é proibido. É importante destacar que ela trouxe 

o uso do celular no passado como uma experiência boa, pois representa certo status e a 

possibilidade de realizar diferentes formas de interação com as pessoas e com o mundo. 

Se as experiências passadas podem adquirir outros sentidos no presente, as 

experiências do tempo presente também podem contribuir para o futuro. Sendo assim, 

foi perguntado aos jovens o que eles levariam das experiências do tempo presente, no 

acolhimento, para a vida fora do Acolhimento. Alguns responderam que levariam o 

respeito às pessoas, pois aprenderam isso no Acolhimento. Uma jovem respondeu que 

no Acolhimento aprendeu a dar importância ao estudo, pois em sua antiga casa ela não 

dava a devida importância. Outro jovem respondeu que levaria algumas amizades da 

instituição somente. Em contraposto às respostas anteriores, uma jovem respondeu que 

do Acolhimento ela não levaria nada de bom. 

Chama a atenção o fato de a questão do respeito ter sido sinalizada por vários 

jovens. Isso pode estar relacionado ao fato de que, no Acolhimento, eles são obrigados a 
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conviver com diferentes pessoas, que possuem histórias, valores e comportamentos 

diferentes. 

Já com relação aos projetos futuros, é possível perceber a dinamização de seus 

planos nas falas a seguir:  

 
 
 
Jovem C.: 
(...) ter minha família, ter meu carro, ser rica (porque estou estudando 

pra isso), Baile da santinha 6 , (...) reencontrar meus irmãos, que 

mesmo minha família fazendo eu sofrer, iria atrás deles, eu quero 

ajudar (não quero morar com eles não, mas quero ajudar eles).  

“ser fisioterapeuta, e trabalhar com a parte de estética.”  

Quando se questionou o porquê de ela querer ser rica, ela diz: 
- Para jogar na cara do povo, naquelas pessoas que duvidaram de 

mim achando que eu nunca poderia chegar lá, para aqueles que 

falaram quando eu estava na barriga da minha mãe que eu não era 

um bebê, era bicho, “era aquilo”. Então, vou mostrar a eles que entre 

ser ou não ser eu sou.  Eu quero poder ter muito dinheiro para poder 

sustentar meus filhos. Quero ter muito dinheiro para poder não 

depender de marido, não quero depender de ninguém, pra nada. 

Perguntou-se quantos filhos ela gostaria de ter, e ela disse: 
 “somente um, ou então um casal.” 

 

Jovem L.:  
- Eu penso em estudar, depois seguir a carreira do exército, depois 

que eu seguir o exército eu vou ter meu trabalho, depois vou ter uma 

namorada, depois terminar meus estudos, vou ter meu trabalho e 

construir minha casa, 

Ele comenta no meio tempo que esses planos estão dentro de uma 
nova família, ou seja, pretende realizá-los depois de ser adotado. 
 
Jovem M.:  
- (...) fazer faculdade, trabalhar, ter minha casa, depois ser bombeiro. 

Ele conta que quer fazer faculdade de medicina. Quando se perguntou 
o que sua chama atenção nessa profissão ele disse que “gostaria de 

cuidar das pessoas”. Ele contou que tem esse desejo de ser médico do 
Bombeiro desde pequeno e que quando ele presencia algum acidente, 
sempre fica curioso pra olhar.  
 
Jovem Ma:  
- Eu penso em estudar faculdade de Direito pra mim ser juíza. 

Trabalhar na área criminalista e adoção. 

Quando se comentou sobre o papel do juiz, de ser muito rígido, se ela 
gosta disso, ela respondeu: 
- Na verdade eu não gosto, eu quero ser porque eu quero prender a 

pessoa que matou minha mãe. 

 
Jovem B.: 
- (...) modelo, professora de basquete e médica. 

                                                            
6 Um baile de festa/ dança, do cantor Léo Santana.  
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Pensa também em pegar o irmão (que foi adotado) quando ficar maior 
de idade.  
 

 

Dentre as diversas respostas obtidas em relação ao futuro dos adolescentes, a 

que mais chamou atenção foi da jovem Ma., que diz que pensa em seu futuro se tornar 

juíza, para poder prender o assassino de sua mãe. Reafirmando o que já foi supracitado, 

Leccard (2005) afirma que as experiências do passado, sendo positivas ou negativas, 

adquirem sentido no tempo e interferem nas projeções futuras. O futuro é como se fosse 

um depósito de ações do tempo presente, ou seja, é um espaço para a construção de um 

projeto de vida e, ao mesmo tempo, definição de si: o que fará no futuro, quem será no 

futuro. (LECCARD, 2005, p. 36). 

Outra questão é a valorização de se construir uma família e de ter dinheiro. 

Leccard (2005) discute essa questão do dinheiro como sendo um mecanismo que 

considera evidente nas condições temporais do agir, mesmo sendo equivocada, ou seja, 

o público juvenil enxerga, nesse mecanismo, uma saída para se obter satisfação de seus 

desejos e planos.   

Em consonância, todos os jovens entrevistados têm como planos futuros 

estudar, com o entendimento de que assim conseguirão ter um bom emprego. A 

aprendizagem que trazem dos seus percursos de vida, assim como também é imposto 

socialmente é de que, para ter uma vida digna, estudar e ter um bom trabalho é algo 

necessário. 

Cabe destacar que a centralidade dos projetos de vida explicitados estarem em 

torno de construir uma família e terem uma profissão que permita uma vida com 

recursos financeiros para se manterem, vai ao encontro dos projetos de vida construídos 

por jovens inseridos em outros contextos, como os abordados por Mendes (2008) e 

Juncken (2005). No entanto, suas motivações e sentidos diferem em função de suas 

experiências. 

Para a realização dos projetos de vida almejados pelos jovens pesquisados, a 

questão da escolaridade se coloca como requisito básico, pois foram explicitadas 

profissões que exigem estudo. Sendo assim, foi perguntado a eles o que fazem, no 

tempo presente, para que consigam realizar os projetos. Em todas as respostas foi 

percebido que eles tinham a dimensão da necessidade de continuarem estudando.  No 

entanto, os dados a respeito da escolaridade desses adolescentes no Acolhimento 
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indicam que é uma questão preocupante, pois tende a ser um impedimento para a 

realização dos seus projetos.  

 

Quadro 2 - Escolaridade de crianças e adolescentes acolhidas 

Fonte: RMA Acolhimentos, Março de 2019. 

 

Segundo os dados do RMA (março/2019), todos os adolescentes estão 

inseridos em alguma unidade escolar, como sendo medida obrigatória, segundo as 

Orientações Técnicas (2009). No entanto, a maioria dos jovens está cursando séries do 

Ensino Fundamental II e somente um jovem se encontra no Ensino Médio. 

Consideramos como Correia (2014) que a escola é um dos lugares que instiga o sujeito 

a pensar e construir seus projetos de vida. 

Além da defasagem idade-série em que os acolhidos se encontram, ainda 

podemos problematizar a qualidade e regularidade da oferta dos serviços educacionais. 

Durante a realização da observação nos Acolhimentos, foi possível notar que por várias 

situações, os jovens deixavam de ir à escola, seja porque o Acolhimento não dispunha 

de carro para levá-los, seja porque a escola estava sem professores. Outro aspecto, era 

que, apesar de alguns estarem no Ensino Fundamental II, muitos apresentavam 

dificuldade de escrita e de leitura. 
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Portanto, entende-se que as ações do tempo presente vividas por esses jovens 

se tornam fatores importantes que definirão seus futuros. A educação, como já dito, é 

um requisito básico para a preparação desses sujeitos para realizarem seus projetos 

futuros, porém, o cotidiano dentro do Acolhimento perpassa por inúmeras situações e 

complexidades que, por mais que não sejam intencionais – pelo contrário, são situações 

que, muitas das vezes acontecem devido à falta de estrutura e organização advindas do 

Estado – acabam interferindo indiretamente nos projetos futuros desses jovens. 

 

3.2 O Trabalho desenvolvido junto aos adolescentes na direção dos projetos de 

vida  

As Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento Institucional de 

crianças e adolescentes (2009, p. 53), enfatiza que “o atendimento deve favorecer a 

construção de projetos de vida e o fortalecimento do protagonismo, desenvolvendo 

gradativamente a capacidade do adolescente responsabilizar-se por suas ações e 

escolhas”. Neste sentido, a partir das falas dos jovens, buscamos conhecer as ações 

desenvolvidas pela equipe técnica dos Acolhimentos que possam contribuir para a 

realização ou significação dos projetos de vida. Para isso, realizamos uma entrevista 

com a assistente social do acolhimento onde se realizou a pesquisa, tendo como 

referência os registros realizados pela equipe no Plano de Atendimento Individual e 

Familiar (PAIF)7. 

No PAIF não consta um item específico sobre os projetos, mas “Ações do 

PAIF”, que devem ser atualizadas de dois em dois meses. De acordo com a profissional 

entrevistada, o objetivo do documento é “fazer um acompanhamento do adolescente 

durante o período que ele estiver acolhido. No documento devem ser preenchidas todas 

as informações referentes ao mesmo, para que assim possa ser feito um 

acompanhamento e se visualize a evolução do trabalho desenvolvido pela equipe 

técnica, no intuito de preservar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários do 

acolhido”. (Assistente Social). 

Nas análises realizadas nos PAIFs, constata-se no item “ações do PAIF”, 

realizam atividades internas que são desenvolvidas com os acolhidos dentro da casa, 

como: lavar a louça, arrumar a cama, quarto, etc., contribuindo para desenvolver a 

                                                            
7O PAIF substituiu posteriormente o PIA (que será citado mais a frente no texto), e não tem um item 
específico sobre projeto de vida. 
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autonomia dos acolhidos. Chamou atenção o fato de aparecer, em muitas situações, a 

expressão “promover a participação do acolhido”, se referindo à inserção em alguma 

atividade, sendo elas cursos e aulas fora do Acolhimento como aula de zumba 8 , 

atividades esportivas, etc., promovidas pela FMIJ ou por algum outro órgão municipal. 

Com relação aos projetos de vida dos jovens entrevistados e o que constam nos 

seus PAIF, destacamos algumas situações descritas a seguir: 

A Jovem C se encontra numa situação complexa, pois possui distúrbios 

psicológicos devido a dependência do uso de substâncias psicoativas. No item do PIA 

relacionado a projetos de vida, quando o adolescente chegou ao Acolhimento, disse que 

queria “ser médico, porque o médico que fez o parto da minha mãe se chamava 

Clayton”. 

No documento atual, nas ações relacionadas ao desenvolvimento do 

adolescente consta que ele participa (ou participou) de atividades esportivas. Em um 

campo do PAIF “Trabalho”, a equipe técnica colocou que faz abordagem junto ao 

adolescente a respeito dos cursos que ele desejava fazer, visando prepará-lo para o 

mercado de trabalho. Houve a possibilidade de inseri-lo no programa Jovem Aprendiz, 

o que não foi efetivado por ele apresentar surtos psicológicos constantemente. 

Atualmente (no dia desta pesquisa) ele se encontrava dopado devido as suas condições 

psíquicas. Este é um dos casos no qual a assistente social demonstrou-se pouco otimista 

após a saída do adolescente do acolhimento.   

De modo geral, pode-se perceber que, em alguns prontuários, no item “projetos 

de vida” do PAIF, muitos falavam sobre a profissão que gostariam de exercer e que 

gostariam de ter uma nova família. A maioria dos adolescentes está destituída do poder 

familiar, sendo assim sendo inserido no processo de colocação em família substituta, o 

que os deixa a mercê de um futuro indeterminado, ou, em caso de não conseguirem ser 

adotado, esperarem completar a maior idade para sair do Acolhimento.  

Percebe-se também, em relação ao trabalho da equipe técnica, que se 

encontram muitas dificuldades para inserir os adolescentes em serviços de cursos 

profissionalizantes. Além das situações, muitas vezes complexas de cada acolhido, em 

relação a comportamento e flexibilidade, há dificuldade por parte dos serviços 

ofertados, que dificilmente aceitam adolescentes de Acolhimento para os espaços de 

trabalho. E quando aceitam, situações circunstanciais como falta de carro para 

                                                            
8 Exercício físico baseado em dança latina. 
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mobilidade dos acolhidos, instabilidade no Acolhimento, entre outros, podem interferir 

na inserção do adolescente nesses serviços. 

 
Quadro 3 - Acolhidos inseridos em Programas e Projetos 

Serviços SCFV CAPS i 
Demais 

unidades 
ambulatoriais 

Psicologia Adolescer Fortale-ser Crescer MSE 

Inserções 0 6 3 15 12 2 8 0 

Fonte: RMA Acolhimentos, março de 2019 

  

Pelo quadro acima, nota-se que durante o mês, houve um número significativo 

de inserções em programas e projetos oferecidos pela rede; projetos estes que visam 

trabalhar com os jovens em relação aos comportamentos, atitudes, e convivência com 

suas famílias e no Acolhimento. 

Dentre esses programas ofertados, o Adolescer foi elaborado no intuito de 

desenvolver mais a autonomia dos jovens, oferecendo uma bolsa para os jovens que 

fossem cadastrados por meio de alguns critérios. Assim, as equipes dos Acolhimentos 

trabalhariam com os jovens acolhidos, no intuído de incentivá-los a planejar projetos 

futuros e trabalhar com a autonomia. Esse projeto, apesar da importância, não tinha sido 

desenvolvido. 

Empecilho como este, além de tantos outros, que ocorrem no Acolhimento, 

impedem o desenvolvimento do trabalho com os acolhidos. Em se tratando dos jovens, 

que estão numa fase considerada tão complexa e difícil, dentro de um contexto de 

Acolhimento Institucional, torna-se maior o desafio. Esse, dentre outros, é um dos 

fatores que dificultam o desenvolvimento dos projetos de vida dos jovens acolhidos.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho monográfico buscou-se compreender a 

construção dos projetos de vidas dos jovens, procurando entender como são construídos 

tais projetos. Distribuídos em três capítulos, inicialmente foi abordada a construção da 

juventude, procurando entender o sujeito jovem, a construção de sua identidade e as 

relações sociais em que ele está envolvido. 

Entendeu-se que a construção da categoria juventude não tem definição única, 

pois os sujeitos estão inseridos em diferentes contextos sócio históricos, culturais, no 

tempo e no espaço que ocupa na sociedade, o que acarreta diferente e, às vezes, 

complexos modos de construção. Sendo uma fase transitória, os sujeitos se encontram 

em um período em que precisam fazer escolhas que estarão diretamente ligadas aos seus 

futuros, se tornando um momento de inseguranças e dúvidas, visto que suas escolhas 

acarretarão em suas próprias vidas. 

Tendo a compreensão de que Leccard (2005) afirma que o futuro é como se 

fosse um depósito de ações no tempo presente, sendo um espaço para a construção de 

projetos de vida e, ao mesmo tempo, uma definição de si, percebeu-se que a construção 

dessa categoria demanda vários aspectos sociais e, principalmente, temporais, que 

caracterizam esse período da vida. É algo também geracional. Seus aspectos vão se 

modificando conforme o tempo, diversificando se nas gerações futuras. 

Foram trazidos no decorrer deste trabalho dados de pesquisas referentes às 

condições da juventude brasileira dos últimos anos, com intuito de mostrar que a 

realidade na qual ela se encontra pode, como afirma Leccard (2005), influenciar nos 

seus projetos de vida futuros. O que a chamou atenção é que, pelos dados, percebeu-se 

uma juventude envolta em dificuldades para concluir a escolarização, encontrando-se 

inserida no mundo do trabalho mesmo sem ter terminado o ensino fundamental.  

Percebeu-se, também, que parte desse público é de população pobre e de 

grande parte negra (parda e preta). Isso pode remeter à questão do século passado, que 

Faleiros (2009) discute afirmando que era a população que se encontrava mais 

inferiorizada, com poucas condições de subsistência, acarretando sua inserção no 

mundo do trabalho precocemente. 

O segundo capítulo trouxe o contexto do Acolhimento Institucional para 

crianças e adolescentes. Percebeu-se que a realidade encontrada no século passado não 
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estava tão distinta da realidade atual. Questões que demarcavam as trajetórias de vidas 

dos sujeitos jovens, seus contextos familiares, suas condições socioeconômicas, entre 

outros contextos se tornavam fatores de risco para as camadas populacionais mais 

pobres. 

Os abrigos (antigos orfanatos) eram lugares que se tornavam depósito de 

crianças e adolescentes nessas situações e contextos familiares complexos, sem 

condições de subsistência. 

Percebeu-se, em meio aos avanços das décadas, o surgimento e mudanças de 

leis que procuraram trazer melhores condições ao público juvenil, o que só teve uma 

efetividade maior, com a concretização do ECA (1990). Esse documento pretendeu 

romper com o modo com que esse público infanto-juvenil era visto na sociedade, como 

sujeitos que atrapalhavam a sociedade, delinquentes, retirando-os desse meio e os 

abrigando nos orfanatos.   

Dessa forma, é possível afirmar que o Brasil teve um avanço no sentido de 

compreensão dessa categoria inserido no contexto de Acolhimentos Institucionais. De 

acordo com as Orientações Técnicas (2009), acolher deve ser uma medida protetiva e 

excepcional, buscando garantir os direitos dos jovens que tiveram os mesmos violados.  

Por fim, foi apresentado o sistema de Acolhimento no município de Campos, 

com o objetivo de compreender melhor a situação e contextos de vidas de uma parcela 

dos jovens que se encontram acolhidos. A partir disso, com o intuito de trazer à tona as 

questões norteadoras deste trabalho, foi realizada a pesquisa dentro de um Acolhimento 

Institucional, assunto do último capítulo. 

A partir de relatos dos jovens acolhidos por meio de conversas e atividades 

desenvolvidas, pôde-se obter relatos dos seus projetos de vida. 

Percebeu-se que os contextos encontrados na vida dos jovens entrevistados não 

diferem muito do contexto abordado no primeiro capítulo. A realidade do Acolhimento 

não difere muito do contexto da juventude no Brasil, pois, na verdade, esses jovens são 

parte desses dados, porém estão inseridos dentro do contexto de Acolhimento. 

Encontram-se no Acolhimento jovens com baixa escolaridade, o que se torna 

algo muito preocupante, visto que estão inseridos em uma sociedade na qual não há 

oportunidade de inserção para todos. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, foi possível compreender que os jovens 

têm projetos de vidas construídos; porém, podem ser projetos frágeis, com pouca 
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concretude, visto que a realidade em que se encontram pode se tornar empecilho para a 

realização dos seus projetos traçados. 

Compreende-se que o jovem que vive na incerteza vai buscar o imediatismo. 

Ele não vai abrir mão do imediato por um futuro em que não tem possibilidades.  

Os contextos em que os jovens acolhidos se encontram são permeados de 

sonhos e planos para os seus futuros; porém eles não conseguem desenvolver ações para 

concretização desses projetos. Isso pode ocorrer tanto por consequência de falta de 

dedicação, ou investimento, mas, sobretudo, pela falta de oportunidade (como baixa 

escolaridade, poucas possibilidades de inserção em atividades socioculturais, falta de 

investimentos em qualificações para os jovens, etc.). 

Isso pode acabar se tornando um ciclo: os jovens até planejam seus projetos 

futuros (de curto e de longo prazo), porém a complexidade das dificuldades encontradas 

no meio em que se encontram pode atrapalhar ou, até mesmo, impedir com que eles 

alcancem seus projetos.  

Romper com esse ciclo é muito mais que uma vantagem individual, é uma 

questão institucional. O não acesso às políticas públicas pode fazer com que os jovens 

se tornem cada vez mais pobres, num ciclo mais vicioso, contribuindo para a 

manutenção da pobreza, ou leva-los a outras alternativas para conseguirem realizar seus 

objetivos traçados, sendo por meio do narcotráfico, do trabalho informal, etc.  

Portanto, entendeu-se que os jovens de hoje, sendo sujeitos que estão 

envolvidos em diversos contextos, dentre eles o contexto de Acolhimento Institucional, 

planejam seus futuros de vida. Porém, dificuldades advindas das suas trajetórias e 

percursos de vida, ou dos contextos em que se encontram, fazem com que seus projetos 

sejam modificados ou transformados em projetos de curto prazo, fazendo buscar a 

satisfação e o imediatismo, procurando viver somente o “aqui e agora”, por terem suas 

vidas lançadas a um futuro incerto.  

 Sendo assim, os aspectos aqui levantados podem ser objetos de reflexão para que 

as equipes técnicas possam desenvolver um trabalho que permitam aos jovens 

resignificar estes projetos, buscando estratégias para sua possível concretização. 
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