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RESUMO

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a proteção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes ampliando as responsabilidades para a família, sociedade civil e Estado em zelar e proteger 
tais direitos. A institucionalização de crianças e adolescentes é uma das medidas protetivas preconizadas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990. Correlacionando o ECA 
e Constituição Brasileira esse estudo proposto tem característica sócio – histórica, descritiva, exploratória 
e análise qualitativa, cujo objetivo é pesquisar os motivos oficiais que contribuíram para o processo de 
institucionalização. A experiência por meio de estágio desenvolvido em uma unidade de acolhimento 
possibilitou visualizar que a institucionalização acontece de forma corriqueira, mas vale ressaltar que o 
intuito desse estudo é compreender os motivos que contribuíram para a institucionalização e se acontece 
de acordo com as legislações vigentes. A lei específica dispõe que essa medida protetiva é excepcional, 
sendo no máximo dois anos a permanência nessas unidades. Repensar sobre as práticas adotadas em 
relação à institucionalização é fundamental para que possa entender como esse processo influencia 
na vida dos adolescentes, daí a relevância deste trabalho. Para obtenção de dados para fomento dessa 
pesquisa foram realizadas buscas a sites que contém artigos sobre a temática e ao acervo da biblioteca 
da unidade de ensino dos pesquisadores. Esse presente artigo segue os parâmetros da unidade de ensino 
e devido ao sigilo pelo qual são resguardados os acolhidos optou-se pela pesquisa bibliográfica.

Palavras – chave: Adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente. Institucionalização.

INTRODUÇÃO

 O tema deste artigo é compreender como ocorre o processo de institucionalização de crianças e 
adolescentes. O presente estudo visa analisar os motivos que levaram à institucionalização de crianças 
e adolescentes que estão sob medida protetiva1 de acolhimento institucional. Conforme Orientações 
Técnicas: Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, unidade de acolhimento é um:

Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em 
função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontre-se temporariamente 

1  Segundo o dicionário de termos técnicos da Assistência Social são medidas aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos pelas leis forem ameaçados ou violados (ASCOM, 2007, p. 111).
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impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 
viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, 
encaminhamento para família substituta (BRASIL, 2009, p.67).

A esse respeito sabe-se que o conceito de família é multivariado. Ressalta –se  que o estudo 
em questão pauta-se no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e também na Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) que dispõem sobre o tema. 

Tal pesquisa tem por discussão os motivos que contribuem para a institucionalização dos 
adolescentes em unidade de acolhimento institucional. Assim, realizar uma análise do contexto histórico 
de crianças e adolescentes é necessário para que se possam compreender os motivos da institucionalização 
de crianças e adolescentes, visualizar a legislação vigente sobre assunto, bem como os percalços que 
ainda existem.

A elaboração do presente estudo tem como base a experiência vivenciada por um dos autores 
através do trabalho realizado em uma unidade de acolhimento. A observação do trabalho dos diversos 
profissionais que atuam na instituição, especialmente dos psicólogos e assistentes sociais e o convívio 
com os adolescentes institucionalizados serviram de impulso e incentivo na elaboração da pesquisa em 
questão.

Assim, uma das motivações para elaboração deste estudo refere-se à afinidade dos autores 
envolvidos com tema crianças e adolescentes possibilitados pelas disciplinas ofertadas no curso de 
Serviço Social, bem como a vivência profissional.

O ECA expõe no Artigo 19 que toda a criança e ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e excepcionalmente em família substituta2, e assegurado a convivência 
familiar e comunitária, livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes (BRASIL, 
2013, p. 14)     

Reitera-se que existe uma dissonância em relação ao parágrafo 1 e 2 do artigo 19 do ECA 
que determina que o tempo máximo de permanência em instituição de acolhimento é de dois anos e que 
cada caso deve ser reavaliado a cada seis meses e ainda feito relatório sobre a possibilidade de retorno 
ao convívio familiar sendo enviado à autoridade competente (BRASIL, 2013). Entretanto existem 
adolescentes que passaram por um longo período de suas vidas institucionalizados.    
 

A Constituição Federal Brasileira dispõe que a família tem especial proteção do Estado, 
ainda é de responsabilidade do Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando formas para cobrir a violência no âmbito de suas relações (BRASIL, 2012).

O direito ao convívio familiar consiste em direito inserido na Constituição Universal dos 
Direitos Humanos em seu artigo 16 parágrafo 3°, que trata a família como núcleo natural e fundamental 
da sociedade, sendo protegida pela sociedade e pelo Estado. (ONU, 1948).     
     

Analisando o objeto de estudo sob viés da literatura, entende-se que a institucionalização 
é permeada pela Questão Social que compreende o conjunto das expressões das desigualdades sociais, 
conforme Iamamoto (2012), fruto do sistema capitalista em que se baseia na usurpação dos resultados da 
produção pelos que detêm os meios do processo produtivo. Sendo assim, justifica-se a escolha do tema 
em virtude de motivações de cunho social, devido à sua relevância na sociedade bem como por questões 
acadêmicas, visto que a graduação em Serviço Social possibilita ao acadêmico/a compreender as várias 
facetas da questão social.

Assim, segundo a autora enfatiza, o/a profissional tem como matéria – prima de trabalho a 
Questão Social. É nessa tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência 

2  De acordo com o ECA a colocação em família substituta se dará por meio de guarda, tutela ou adoção, indepen-
dente da situação jurídica da criança.
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que trabalham os/as assistentes sociais, situados nesse terreno movidos por interesses sociais distintos, 
aos quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade (IAMAMOTO, 
2012).      

A conjuntura do curso de Serviço Social leva ao conhecimento da dinâmica societária e 
consequentemente possibilita em proposta de ações que visem conforme o Código de Ética da profissão 
em um dos princípios à defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo 
(BRASIL, 1993).

Compreender a dinâmica de institucionalização de adolescentes é necessário a fim de repensar 
as práticas adotadas, ou seja, permitir o convivência familiar e fortalecer esse através de investimentos 
em saúde, educação, segurança em que consiste direito do cidadão conforme a presente constituição.

Portanto, justifica por meios desses elementos a operacionalização do presente artigo tendo 
como escopo teórico Lakatos e Marconi (2012) a discussão sobre as práticas adotadas em relação à 
institucionalização de adolescentes, ou seja, como se efetiva as ações dos profissionais envolvidos neste 
processo.

Diante do exposto questiona-se quais os motivos contribuem para o processo de 
institucionalização de crianças e adolescentes? Nesse sentido, o estudo tem por base o ECA e demais 
legislações que tratam sobre o tema, assim como autores que explanam sobre o assunto abordado.

REFERENCIAL TEÓRICO

Crianças e adolescentes no Brasil a partir de século XX

No Brasil do século XX, o cuidado e atenção dão lugar à culpabilização das mães pelas 
crianças que estava à margem do padrão imposto pela sociedade. Tem-se então a supervalorização do 
papel feminino na educação, zelo e atenção aos filhos e ao mesmo tempo o “policiamento” de suas ações 
(WEBER, et all, 2008).

Segundo Passetti (1999), com a passagem histórica de Império para República esperava-se 
uma política mais democrática que voltasse seus olhos para as necessidades da população e os direitos 
dos indivíduos. Mas o processo de industrialização que se iniciava fez surgir consigo várias mazelas 
sociais, impactando negativamente em especial sobre as crianças e os adolescentes que foram vítimas de 
atrocidades sem igual e estas provinham até mesmo do seu núcleo familiar.

A situação de miséria era tão grande que levaram muitos pais a abandonarem seus filhos, 
fazendo surgir assim uma nova forma de atenção social, transferindo a responsabilidade das políticas 
públicas, voltadas para crianças e adolescentes, para o Estado, pois antes eram realizadas pela filantropia 
privada e as instituições de acolhimento institucional, denominadas até então de “orfanatos”.

Passetti (1999) ainda retrata que os orfanatos e instituições privadas de internação, 
mostravam-se totalmente sem resultado e pelo contrário, despertavam nos internatos o sentimento de 
revolta. Nesses locais, eram criados sem vontade própria, sua individualidade era reprimida pelo coletivo, 
e é no internato que lhe é expressada sua exclusão social, por tais motivos especialistas propõe o fim de 
tais instituições.

Segundo Weber (2005) apud Silva (1997), sobre o processo de institucionalização no Brasil, 
diz haver cinco fases: a primeira: Fase Filantrópica (1500-1874) em que visualiza a atenção segundo 
modelo português das Santas Casas de Misericórdia e Rodas dos Expostos. Segunda Fase: Filantrópica 
Higienista (1874-1922) há o controle de doenças epidêmicas e o cuidado médico acima do poder 
judiciário. Valorização das amas de leite como principais cuidadoras. Terceira: Fase Assistencial (1874-
1964), nessa fase, visualiza-se a culpa dos pais pobres pela situação de pobreza em que se encontravam. 
Por conseguinte é perceptível à figura do Estado como adotante da criança órfã. 

Na quarta fase Institucional (1964-1990) tem-se a figura dos educandários e reformatórios, 
espaço destinado à restrição da liberdade de crianças devido às dificuldades financeiras dos pais. A última 
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fase denominada Desinstitucionalização (1990 à Contemporaneidade) tem-se, a partir da Constituição 
Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o questionamento do processo de institucionalização 
e a valorização e proteção da criança e do adolescente ao seio familiar (WEBER, 2005).

À luz do processo sócio histórico, podemos compreender de melhor forma a legislação que 
conduz o direito e deveres das crianças e adolescentes bem como os entraves para sua efetivação.

Legislação brasileira sobre criança e adolescente

Conforme discutido neste artigo, o processo da infância no Brasil após o século XX é dado uma maior 
atenção das legislações sobre o assunto, tendo em vista que as crianças e adolescentes no Brasil não 
tinham a devida atenção anteriormente. Nota-se então que a cada lei sobre o tema evidencia-se que tais 
personagens começam a conquistar um papel importante no cenário histórico brasileiro.

Até o Código de Menores de 1927, houve um processo longo de discussão e projetos 
apresentados na câmara de deputados, decretos aprovados e leis regulamentas, como destaca Rizzini 
(2009), foi aprovado em 1924 o regulamento do Conselho de Assistência e proteção aos Menores 
(Decreto 16.388), e por impressionar pelo conteúdo e lucidez sobre a situação dos “menores”. A autora 
destaca que foi necessário:

[...]  – Promover por todos os meios ao seu alcance a completa prestação de assistência aos 
menores sem recursos, doentes ou débeis;
- Oculpar-se do estudo e resolução de todos os problemas relacionados com a infância e 
adolescência;
- Vigiar, proteger e colocar os menores egressos de qualquer escola de preservação ou reforma, 
os que estejam em liberdade vigiada e os que forem designados pelo respectivo juiz;
- Visitar e fiscalizar estabelecimentos de educação de menores, fábricas e oficinas onde 
trabalhem...;
- Fazer propaganda... com o fim não só de prevenir os males sociais tendentes a produzir o 
abandono, a perversão e o crime entre os menores, ou comprometer sua saúde e vida, mas 
também indicar os meios que neutralizem os efeitos desses males (RIZZINI, 2009, p. 97-142)

Essa regulação acaba por entrar no Código de 1927 que é um passo muito significativo, pois 
de acordo com Rizzini (2009) consolida as leis de assistência e proteção aos “menores”. O código é bem 
esmiuçador, pois é preenchido de 231 artigos o que faz com que distancie muito de qualquer outra lei ou 
decreto que teria tratado sobre o assunto antes, pois exerce vigilância sobre o que poderia ser exibido a 
menores, vetando-lhes tudo aquilo que fizesse mal tanto fisicamente, moralmente ou psicologicamente.

Como Rizzini (2009) expõe, o Código de Menores parece que tenta cobrir um montante de 
situações relacionadas às crianças e adolescentes desde o início do século XX. O autor da referida lei 
deixa transmitir um olhar social para a situação dos “menores”, e não somente jurídico, revelando assim 
também uma preocupação com a sociedade e a situação irregular de muitos jovens.

Em julho de 1990, é revogado o referido código e a lei de criação da FUNABEM, devido 
à promulgação do ECA, que já no seu artigo 1° adota claramente a Doutrina da Proteção Integral, 
tratando a criança e o adolescente como sujeitos de direito. Estabelece uma articulação entre Estado e 
sociedade civil na operacionalização de políticas públicas, com a criação de conselhos, havendo assim 
uma descentralização, pois esses são criados em âmbito estadual e municipal. Ainda é estabelecida a 
prioridade no acesso às políticas sociais (FALEIROS, 2009)

Conforme este autor, O ECA é consonante à Convenção das Nações Unidas sobre os direitos 
da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU EM 20/11/1989. Dessa forma, o ECA abrange todos 
os direitos e não deixando de lado os deveres das crianças e adolescentes, tendo em vista que em cada 
direito expresso existe um dever subentendido. 

Ferrandin (2009) destaca a grande distinção existente entre o ECA e as outras leis 
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anteriores:

A maior disparidade entre a novel legislação e as anteriores, que representa, aliás, o grande 
avanço no que tange à garantia de direitos, é que se deixou de imputar aos infratores o rótulo de 
“portador de patologia social”, que deveriam ser protegidos para receber tratamento. A partir de 
então, reconheceu-se que a transgressão da norma penal (crimes ou contravenções) redundaria 
em responsabilização, porém com peculiaridades, dado o caráter da pessoa em estágio de 
desenvolvimento, e sem intervenção arbitrária do Estado, como antes era comum ocorrer 
(FERRANDIN, 2009, p. 47).

Fica evidente que ao adolescente é imputado medidas que vão desde prestação de serviços 
comunitários a internação por um período de até três anos, pelos seus atos infracionais, de acordo 
com o ECA, onde trata de medidas socioeducativas. A punição está estritamente ligada ao direito da 
cidadania, ou seja, o adolescente tem seus direitos garantidos em lei, sendo que deve ser despertado neles 
o sentimento de responsabilidade, e que poderão sim ser responsabilizados pelos seus atos de acordo 
com a gravidade do ato infracional e com sua idade. Conforme Machado apud Ferrandin (2009, p. 49): O 
ECA representou radical e democrática ruptura com o sistema anterior, que se pautava pela mais sombria 
perspectiva de segurança social máxima, da criminologia positivista mais autoritária.

Legalmente, o ECA rompeu com a doutrina da situação irregular, que tratava os adolescentes 
como criminosos sem direito social algum, e situa agora que estes têm direitos e conjuntamente 
deveres podendo ser responsabilizados pelos seus atos.Portanto, inimputabilidade penal é diferente de 
impunidade.

ARGUMENTAÇÃO

Por sua vez, a institucionalização em unidade de acolhimento está inserida na assistência 
social e compreende o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade3, sendo destinado 
às famílias e/ou indivíduos nos quais houve a violação de direitos4 e os vínculos familiares rompidos. 
Segundo o dicionário de Termos da assistência social, o vínculo compreende laços formados por 
indivíduos para a formação de grupos sociais e comunitários. Contudo, sabe-se que a institucionalização 
é medida excepcional. Desse modo, quando ocorrem violações de direitos há o trabalho com as famílias 
para evitar o afastamento de seus membros.

 Como fora dito, há vários tipos de família, sendo que o ECA destaca três tipologias, a saber: 
família de origem que é aquela formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes; família 
extensa ou ampliada que é formada por parentes próximos que a criança ou adolescente convive e tem 
vínculos de afinidade e afetividade e família substituta em que a inserção da criança neste tipo de família 
se dá por meio da guarda, tutela ou adoção. Por sua vez, família, segundo a PNAS, se configura como 
grupo de pessoas que se unem por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade e que vivem sob 
o mesmo teto e são interdependentes financeiramente (BRASIL, 2004).

Segundo o artigo 2º do ECA, considera-se criança até doze anos de idade incompletos e 
adolescente aquele que tem entre doze e dezoito anos incompletos (BRASIL, 2013). Tendo como base 
o presente Estatuto, é visível a importância da família no cuidado, proteção e educação de crianças e 
adolescentes, o que é entendido na lei em questão como o direito à convivência familiar e comunitária.

Estabelecendo como parâmetro o ECA e através da experiência vivenciada através do trabalho 

3  Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), Compreende o acolhimento de famílias e/
ou indivíduos em diferentes tipos de equipamentos onde os vínculos familiares foram rompidos ou fragilizados, possibili-
tando a garantia da proteção integral (BRASIL, 2009, p.67).
4  Conforme dicionário de termos técnicos da assistência social violação de diretos compreende ação ou omissão con-
traria a disposição legal ou norma que acontece por negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. (ASCOM, 
2007, p. 110).
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realizado na instituição por um dos autores, foi possível contextualizar que algumas ações efetuadas estão 
em desacordo com o parágrafo 1° e 2° do artigo 19 da referida lei, que trata sobre a reavaliação semestral 
da possibilidade de retorno ao ambiente familiar e a permanência máxima de dois (2) anos em unidade 
de acolhimento institucional. De fato, há situações de adolescentes que permanecem abrigados há mais 
de dois anos. É notório perceber ainda que existam falhas na articulação da rede socioassistencial5, o que 
torna a institucionalização mais demorada, aumentando a angustia e traumas dos adolescentes, devido 
ao afastamento familiar e comunitário.

Considerando-se que tal medida visa a contribuir com o retorno da criança e do adolescente à 
família de origem é necessário que haja um trabalho em conjunto de toda a rede socioassistencial. A partir 
da institucionalização em unidade de acolhimento, é realizado trabalho interdisciplinar com a família da 
criança e/ou adolescente para fortalecer os vínculos familiares e superar a situação de vulnerabilidade 
social, entendida como a diminuição da capacidade material, simbólica e comportamental, de famílias e 
pessoas o que dificulta o acesso às chances sociais e risco social (ASCOM, 2007, p.111). Por sua vez, o 
risco é o evento natural ou produzido pelo ser humano que afeta a qualidade de vida que podem ocorrer 
no ciclo de vida das pessoas ou externas a ela, negligência e demais violações de direitos que resultaram 
na aplicação de tal medida protetiva (ASCOM, 2007, p. 95).

 Este estudo parte do pressuposto que compreender a realidade dos adolescentes 
institucionalizados e o trabalho dos profissionais que compõem a rede socioassistencial e conhecer a 
dinâmica familiar é necessário para entender como ocorreu o processo de institucionalização estabelecendo 
parâmetros entre as ações profissionais e as normativas correlatas, no sentido de identificar os gargalos 
existentes neste aspecto.

Deste modo, o estágio supervisionado realizado por um dos autores na instituição conforme 
Lakatos e Marconi (2010), sendo um das justificativas, possibilitaram o emprego da técnica de observação 
e, dentre outros aspectos, notou-se que em algumas situações a falta ou hipossuficiência de recursos 
financeiros foi causa para a retirada da família, ferindo dessa forma os dispositivos da lei em questão. 
Desse modo, entende-se necessário compreender de forma mais aprofundada sobre o universo da medida 
protetiva em questão. 

Conforme Iamamoto (2012), a institucionalização é permeada pela Questão Social, entendida 
conjunto de expressões das desigualdades sociais, fruto do sistema capitalista. Sendo reconhecido como 
matéria – prima do/a assistente Iamamoto (2012). Já para Castell (1988) Questão Social que se traduz 
em: “uma inquietação quanto à capacidade de manter a coesão de uma sociedade. A ameaça de ruptura 
é apresentada por grupos cuja existência abala a coesão do conjunto” (CASTELL, 1998, p. 41). Este 
estudo visa a repensar sobre as práticas adotadas pelos profissionais em relação à institucionalização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atenção às crianças e adolescentes por meio do ECA em defesa dos direitos deste público nem 
sempre fizeram parte do contexto societário, pois fora visto por meio de Ariès (1981) que os sentimentos 
de atenção e afeto quase inexistiam até o século XVII. Entre os séculos XVIII e XIX, tem-se uma maior 
atenção das mães aos filhos pelo aumento de doenças e mortes desses, além da conscientização das mães 
para não abandonarem seus filhos. 

A institucionalização que aconteciam por meio de “orfanatos”, ocorria por ação do Estado 
como prática punitiva para os “menores”, denominados hoje como crianças e adolescentes. Com isso, 
o tratamento era indiferenciado àqueles vitimados pela questão social tanto para os autores de infração 
penal (entendido hoje como ato infracional).

No Brasil tem-se o Serviço Nacional de Assistência ao Menor, a Fundação Nacional do Bem-

5   Conjunto integrado de ações, da iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, 
serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas essas unidades de provisão de proteção social, sob a 
hierarquia de básica e especial, e ainda por níveis de complexidades. (BRASIL, 2005, p.19)
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Estar do Menor como exemplos expostos nesse estudo de órgãos que tinham como prática a punição e 
restrição. Este cenário modifica apenas com a promulgação da Constituição de 1988 e consequentemente 
a criação do ECA que modifica o Código de Menores de 1927 e visa garantir os direitos de crianças e 
adolescentes.

Conforme a lei específica o acolhimento institucional visa à institucionalização de crianças 
e adolescentes provisoriamente afastados de suas famílias em virtude da violação de direitos. Nesse 
sentido, profissionais como assistentes sociais dentre outros e juízes da Vara da Infância e da Juventude, 
atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Sendo assim o trabalho junto às famílias é relevante, pois é através do espaço familiar que se 
constrói a identidade do indivíduo. Cada uma apresenta uma singularidade e características construídas 
historicamente:

[...] a célula do organismo social que fundamenta uma sociedade. Locusnscendi das histórias 
pessoais, é a instância predominantemente responsável pela sobrevivência de seus componentes; 
lugar de pertencimento, de questionamentos; instituição responsável pela introjeção de valores e 
pela formação de identidade; espaço privado que se relaciona com o espaço público (LOSACCO, 
2010, p. 64). 

A família que se transforma mediante às mudanças na realidade, não se configura apenas 
pela formação única, ou seja, pai e mãe e filhos, abrangendo a família extensa formada por tios, primos 
ou por qualquer um dos pais e também por homossexuais (CARVALHO, 2010).

 O processo de institucionalização compreende ação temporária e deve se guiar para o 
retorno de crianças e adolescente para o seio familiar. Estes possuem história, vínculos e sentimentos 
que precisam ser conservados:

[...] crianças e/ou adolescentes institucionalizados também têm família. Não são filhos de 
chocadeira! São frutos de uma união homem/mulher. Sua gênese é produto de uma determinada 
configuração familiar, portanto, possuem laços a serem pesquisados e desvelados (LOSACCO, 
2010, p. 65).

O trabalho com adolescentes institucionalizados devem resguardar o direitos preconizados 
no ECA, como forma de abandonar as práticas descritivas nesse estudo que ocorriam anteriormente 
com o Código de Menores. O ECA garante a proteção de crianças e adolescentes e contribui para a 
responsabilidade de todos na defesa e garantia de direitos:

Art. 4º 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 (BRASIL, 2010, p. 9).

Ainda sobre a discussão do processo de institucionalização, Faleiros (2006) pontua que esse 
processo compreende uma das prestações de serviços sociais pelo Estado e necessariamente deve seguir 
as normas preestabelecidas, assim este deve se guiar pelo ECA, que trata sobre os direitos de crianças e 
adolescentes:

A prestação de serviços sociais compreende uma gama muito variada de intervenção estatal 
para informação, internamento, adoção, reabilitação, reinserção social, consulta médica ou 
psicossocial, vacinação etc. Os serviços são prestados por profissionais ou técnicos, dentro de 
normas administrativas preestabelecidas e com controle superior (FALEIROS, 2006, p. 61).

Nesse sentido o que se requisita através desse estudo é a discussão acerca do processo de 
institucionalização. É necessária a garantia do convívio familiar defendidos especialmente no artigo 227 
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da Constituição Federal, artigo 19 do ECA e  artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O trabalho interdisciplinar se faz necessário no atendimento aos adolescentes, pois, é através 

do trabalho conjunto respeitando o espaço de cada área do saber que poderá se construir respostas 
necessárias às demandas postas. Sobre a interdisciplinaridade, Fazenda (2010) pontua que:

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

Há exigência não somente do trabalho interdisciplinar, mas a defesa e garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes através de investimentos em políticas sociais através de uma rede de proteção 
social, em que o Estado é o responsável por atender essas demandas:

O desenvolvimento da cidadania social, que consiste na obrigação do Estado em garantir 
condições dignas para todos, só pode se estruturar através de uma rede de proteção social 
que articule o acesso à saúde, à educação de qualidade, à formação profissional, aos direitos 
trabalhistas, aos seguros sociais, à habitação e saneamento, à informação e à assistência pública 
enquanto garantia de renda e de serviços sociais. (FALEIROS, 2006, p.81) 

Garantir e proteger o convívio familiar e comunitário é de suma importância para o 
desenvolvimento integral de criança e adolescentes e que ultrapasse a visão fatalista de considerar o 
processo de institucionalização como “culpa” da criança e do adolescente. Apesar de o ECA ser um 
importante mecanismo de defesa de crianças e adolescentes, há indícios de o país encontra-se em um 
cenário preocupante:

[...] o país revela uma posição igualmente modelar, embora negativa. Indicadores sociais 
equiparam-no a alguns dos países mais pobres do planeta, onde prevalecem as mais precárias 
condições de vida, em especial para a população infanto – juvenil (RIZZINI; PILOTTI, 2011, 
p. 323).

Há no país dois cenários distintos que conforme Losacco (2010) os jovens das classes 
favorecidas pelo fato da dependência financeira dos pais, tornam-se distantes da relação em grupo 
resultado da individualização, ou seja, pelo “status” e pelo risco de contaminação e violência dos menos 
favorecidos. Estes por sua vez, são exigidos a inserirem cada vez mais cedo no mercado de trabalho, 
que contribuem para o abandono do espaço escolar, a utilização de substâncias psicoativas, a violência 
intrafamiliar que em suma influenciam o processo de institucionalização.

Conclui-se, que são necessárias mudanças em especial do modo como a sociedade ver 
a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade, desde o carinho e atenção da família e da 
sociedade a ação do Estado pela garantia de direitos. Vê-se que a institucionalização que acontecia de 
forma punitiva as crianças e adolescentes através das orientações do Código de Menores modifica com 
ECA. 

Nesse sentido o processo de institucionalização atualmente apesar das alterações trazidas 
pelo ECA ainda possui traços de punição característicos do Código de Menores. A família que deveria 
ser trabalhada quando os vínculos familiares são rompidos, vê-se diante da ação do Estado que pela 
razão de tempo e custos financeiros e materiais têm se a institucionalização como forma de atender 
aqueles que estão à margem do padrão societário. 

Sabe-se que uma pesquisa não esgota o tema, sendo assim o intento era trazer apontamentos 
para contribuir com a compreensão do assunto abordado. Assim, novos estudos deverão ser feitos e sugere-
se que seja pesquisado, a violência intrafamiliar como fator que contribui para institucionalização, tendo 
em vista que a maior parte dos institucionalizados são de famílias com recursos financeiros escassos e 
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afrodescendentes, outro tema relevante para outras pesquisas refere-se ao papel do assistente social e 
sua contribuição no processo de institucionalização além da violência em unidades de acolhimento, onde 
em algumas localidades do país este violência resulta até em morte de alguma criança e/ou adolescente 
institucionalizado.
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