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RESUMO: Este artigo propõe uma discussão sobre a evolução histórica da concepção de 
infância e sua repercussão no atendimento em instituições destinadas às crianças e adolescentes 
desvalidos no Brasil, trazendo este gancho histórico para entender as condições que elas são 
atendidas na atualidade, como também as políticas públicas implantadas em seu favor. E 
consequentemente saber por que apesar de todas as necessidades de melhoria nas instituições 
existentes, ainda é possível perceber um avanço em relação à valorização da criança e as políticas 
institucionais desde a época da colonização. Para esse estudo foi utilizado estudos histórico 
bibliográfico, para entender que o processo de aquisição de uma nova identidade para as 
instituições que trabalham com criança foi longo, e que o sentimento de infância, a preocupação e 
investimento da sociedade e dos adultos para com as crianças, só surgiram há pouco tempo, mas 
ainda a muito que ser feito.  
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ABSTRACT: 
This article proposes a discussion on the historical evolution of the concept of childhood and its 
impact on the treatment given at institutions for destitute children and adolescents in Brazil, 
bringing this historical hook to understand the conditions they are met at present, as well as the 
public policies implemented in its favor. And therefore to know why despite all the needs of 
improvement on existing institutions, it is still possible to see an improvement in the value given 
to the children and institutional policies since the time of colonization. For this study we used 
historical research, to understand why the process of acquiring a new identity for the institutions 
that work with children was so long, and the investment and concern of society towards children , 
emerged only recently, but there's still much to be done. 
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No Brasil, a negligência para com a infância ainda é uma realidade que nos afronta. Para 

fazer frente a essa realidade o poder público vem mantendo a prática histórica de asilar ou abrigar 

crianças desvalidas. Os Estados brasileiros mantêm abrigosii com o objetivo de retirá-las da rua, 

ou de qualquer outra situação de risco.  

Durante séculos as crianças foram vistas como adultos em miniatura, que podiam ter 

responsabilidades de adultos, conforme indicam os estudos de Ariés ( 1988), Vasconcellos/ 

Sarmento (2007) e Del Priore (2002). Segundo esta ultima autora, ”mais do que lutar pela sua 

sobrevivência, tarefa que educadores e médicos compartilhavam com os pais, procurava-se 

adestrar a criança, preparando-a para assumir responsabilidades” (DEL PRIORE, 2002, p.104). 

Os séculos XVII e XVIII constituem um período histórico em que ocorreram mudanças 

profundas na sociedade, devendo-se destacar a contribuição da ciência que em especial, 

possibilitou o reconhecimento da singularidade da criança que adquire. De acordo com Foucault 

(1999) várias mudanças ocorreram com a intervenção das ciências como a valorização da vida 

pela ciência biológica e pela psicologia, a relação do homem com as coisas através de sua 

exterioridade, a sua libertação pela razão, e a reprodução do conhecimento às suas verdades, pela 

sociologia.  

A partir das mudanças ocorridas nesse período a infância e a criança também foram sendo 

vistas por outro ângulo; principalmente com os movimentos culturais e religiosos da época do 

iluminismo e do protestantismo, a criança foi deixando de ser vista como adulto, passando a 

receber um tratamento diferenciado. 

Embora uma nova forma de se compreender a criança viesse desde então se constituindo, 

na prática, o tratamento a ela dispensado passou a ocorrer de acordo com determinados códigos 

sociais. “O reconhecimento de códigos de comportamento e o cuidado com o aspecto exterior 

eram fenômenos naquele momento em via de estruturação até mesmo entre crianças” (DEL 

PRIORE, 2002, p.104). 

2 – A desvalorização da infância durante a colonização do Brasil.  

O exercício de abrigar crianças no Brasil é contemporâneo ao período da colonização. As 

crianças vindas de Portugal eram as principais vítimas nas embarcações, no trajeto de lá para cá. 

Denominadas como grumetes, pagens, órfãs do rei e passageiros, elas eram exploradas, sofrendo 

opressão e violência, conforme mostram os estudos de Del Priore (2002). 
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Os grumetes eram crianças entre nove e dezesseis anos, oriundas de famílias pobres das 

áreas urbanas; órfãos desabrigados ou pedintes, que eram recrutados pela coroa portuguesa e 

embarcados para o Brasil e outras localidades. Eles eram entre as crianças, as que mais sofriam, 

pois eram tratadas como animais e tinham as piores condições nas embarcações, alojados no 

convés, dormiam ao relento no sol ou na chuva, muitas vezes vindo a falecer. Eles trabalhavam 

na cozinha, limpavam as dependências dos oficiais, levavam as munições para os canhões e 

demais armas de fogo; nos momentos de conflitos, cuidavam da estribaria, já que os navios eram 

transformados em fazendas ambulantes para que não faltassem alimentos a tripulação.  

Nas embarcações o número de crianças, muitas vezes, ultrapassava o número de 

marinheiros, devido à dificuldade de arranjar mão de obra e por que estas consumiam menos 

alimentos que um adulto (DEL PRIORE, 2002). 

Tanto os grumetes como os pagens não pareciam ser crianças e sim adultos em um corpo 

infantil, sendo que os pagens provinham de camadas sociais diversificadas, ou seja, de famílias 

protegidas pela nobreza, famílias de baixa nobreza  o que os diferenciava dos primeiros, e fazia 

com que eles tivessem ocupações menos árduas; trabalhavam servindo aos oficiais da 

embarcação com a possibilidade de “alcançar melhores cargos na marinha”  

As crianças órfãs pobres, do sexo feminino, mesmo que fosse a orfandade de pai ou de 

mãe, eram arrancadas à força dos braços de seus familiares, e embarcadas como “órfãs do rei”. 

Elas recebiam um tratamento especial, pois eram destinadas ao casamento com os homens que 

viviam nas colônias portuguesas, sendo, assim, protegidas dos religiosos a bordo para que 

chegassem ao seu destino, ainda virgens. 

Os “miúdos” eram outra categoria de crianças nas embarcações, esses eram menores de 

cinco anos que acompanhavam seus pais, sendo que alguns ainda de colo.  

Independente da idade, todas essas crianças sofriam maus tratos, sendo muitas vezes 

ameaçadas de morte; havia ainda casos de estupros praticados por marujos ou oficiais contra as 

crianças, independente da idade delas. 

As crianças camponesas não eram recrutadas, porque eram necessárias ao trabalho na 

agricultura, tão importante para a economia portuguesa, então essas eram poupadas da exploração 

e opressão nas embarcações, porém eram exploradas como força de trabalho no campo. 
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No final do século XVIII passou a ser exigido limites etários mínimos, e preparação para 

os candidatos à profissão de marinheiro, com isso, aos poucos, as crianças foram sendo retiradas 

das forças armadas. (DEL PRIORE, 2002,p.29). 

 

3 – O surgimento da roda dos expostos e a prática de abrigar crianças. 

Devido à necessidade de lugar onde pudesse guardar as crianças órfãs e desamparadas, 

foram criadas, junto as Santas Casas de Misericórdias as Roda dos Expostos, nascendo assim no 

Brasil o abrigamento de crianças. Segundo Freitas, antes da implantação das Rodas dos Expostos 

nas Santas Casas de Misericórdias, os bebês eram criados por famílias, tanto por um pacto de 

caridade, quanto por que essas tinham interesse na mão de obra gratuita dessas crianças quando 

elas crescessem (FREITAS 2001).  

Segundo Lobo (2008) o Brasil sempre foi tratado como uma terra de exclusão, onde os 

miseráveis ocupavam a escala da diferenciação, eram vigiados e punidos pela rebeldia e a 

caridade religiosa oferecia-lhes assistência como forma de vigiar e controlá-los, a Santa Casa 

cuidava dos deficientes, doentes e indigentes, já os vagabundos eram abominados pela caridade; a 

misericórdia era responsável também pelas crianças abandonadas na Roda dos Expostos.  

A Roda dos Expostos era uma instituição assistencial que acolhia crianças enjeitadas e 

abandonadas, esse modelo assistencialista durou da época colonial até meados do Século XX. 

Recebeu esse nome porque funcionava com uma roda implantada nas paredes das Santas Casas, 

onde tinha um cilindro em que eram colocadas as crianças enjeitadas, sem que as pessoas que o 

faziam fossem identificadas por quem estava do lado de dentro da instituição; isso fazia com que 

mães solteiras ou adúlteras não cometessem o aborto ou infanticídio que se alastravam no país, 

colocando seus filhos na roda para serem cuidados. Segundo Rizzini (1993), o índice de 

mortalidade infantil continuava muito alto, devido à tuberculose, à sífilis, à herança alcoólica, à 

dieta inadequada e insuficiente e à falta de higiene e cuidados com as crianças, mesmo nessas 

instituições onde as crianças deveriam ser cuidadas e protegidas. Conforme é destacado também 

por Rizzini (2008), 

Relatórios médicos, discursos políticos (em geral, médicos e juristas) e 
reportagens nos jornais mencionavam instituições repletas de crianças que eram 
abandonadas em grande numero por pais apontados como inescrupulosos e 
irresponsáveis; relatórios e depoimentos de médicos denunciavam um índice 
alarmante de mortalidade que chegava a 80% nos asilos, que abrigavam crianças 
expostas, crianças entregues a ociosidade e ás más influencias pelas ruas da 
cidade (RIZZINI, 2008 p.89-90). 
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A primeira Roda dos Expostos no Brasil surgiu em 1726 na Bahia, seguida do Rio de 

Janeiro e Recife, todas do século XVIII; com a independência foi criada mais uma casa em São 

Paulo. 

No decorrer dos séculos XVII a XIX, em virtude do deslocamento do domínio da Igreja, 

em parceria com o público e o privado, para o domínio do Estado, as instituições de acolhimento 

de crianças e adolescentes (asilos) perderam a condição caritativa, passando para uma fase 

filantrópica, o que fez com que surgissem, varias outras Casas de Expostos, por iniciativa 

privada, mas recebendo subsídios públicos, porém, apresentando cada vez mais condições 

precárias para atender as crianças (FREITAS, 2001; RIZZINI, 2008).  

Devido a insistentes índices elevados de mortalidade infantil nas Casas de Expostos, a 

Europa aboliu esse modelo assistencialista de atendimento no século XIX. No Brasil, no entanto, 

esse modelo permaneceu até a década de 1950, ou seja, sobreviveu aos grandes regimes da 

história do país: a Colônia, o Império e parte do Período Republicano.  

Por causa da mortalidade infantil a questão da ordem se aliou à questão da higiene, com a 

criação de projetos médicos, para identificar e procurar soluções para o problema (BEGER, 2005 

e RIZZINI, 1993). 

As crianças que deixavam os abrigos por chegar a uma idade limite permitida, passavam a 

viver perambulando pelas ruas, prostituindo-se ou vivendo de esmolas e pequenos furtos; para 

evitar essa situação, em alguns casos, elas eram enviadas para casas de famílias que pudessem 

recebê-las como aprendizes de algum ofício ou para as Companhias de Aprendizes de Marinheiro 

ou de Aprendizes de Arsenal de Guerra, uma dura realidade profissionalizante de desvalidos na 

disciplina militar (FREITAS, 2001). 

Com a intenção de retirar das ruas as crianças abandonadas, foi criado no Brasil no ano de 

1871 o asilo de meninos desvalidos. As meninas já eram acolhidas pelas Santas Casas desde 

1740, devido à preservação da honra e da castidade; no final do século XIX, existiam no Brasil, 

“trinta asilos de órfãos, sete escolas industriais e de artífices e quatro escolas agrícolas, 

vinculando-se a atenção à criança ao trabalho subalterno” (BEGER, 2005, p.172). 

Por volta de 1916, a criminalidade infantil era alarmante e com a superlotação dos asilos, 

as crianças abandonadas, denominadas de “menoresiii”, eram mantidas encarceradas nas 

delegacias ou enviadas para a Casa de Detenção que também tinha a direção da polícia; os 

“menores” eram presos juntamente com os adultos, não havia distinção de sexo, o que fazia com 
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que aumentasse a prostituição, já que não tinha como asilar as vítimas tiradas dos prostíbulos 

(RIZZINI, 1993). 

Algumas teorias científicas deram respaldos para uma analise do que na época era 

considerado como comportamentos inaceitáveis, como sendo estes frutos do meio social e de 

características hereditárias, de modo que, constituiu-se um consenso em favor da necessidade da 

proteção/correção dos menores e de que com o aumento da criminalidade, era preciso rever o 

código penal de 1890. Verifica-se que por algum tempo especialmente a psicologia, contribuiu 

para a discriminação das crianças pobres, abandonadas, ao defender o pressuposto da 

hereditariedade, dando suporte ao entendimento de que existem pessoas superiores a outras, não 

obstante a contribuição dessa ciência para o conhecimento da criança. 

 

4 – As políticas públicas destinadas à infância desvalida. 

As políticas públicas para a infância, desde antão, foram formuladas por uma questão de 

ordem pública, destinadas as crianças e adolescentes da população pobre, com o intuito de tirá-las 

das ruas, pois elas eram consideradas infratoras.  

Em 1921 o governo aprovou a Lei n 4.242, que previa no orçamento da União recursos 

destinados a “recuperar o menor”. Essa recuperação não era entendida como uma ação educativa, 

embora fosse. De acordo com Rizzini (2008, p.28) “certamente não interessava a elite que a 

população atingisse consciência de seus direitos, que no mínimo dificultaria muito o exercício 

violento e arbitrário de controle sobre a maioria.”  

 Os reformadores salvacionistas afirmavam que a criança era o futuro da nação, porém o 

entendimento da elite era o de que seria mais conveniente moldá-la para suprir a demanda de mão 

de obra da produção capitalista. A instrução consistia em fornecer elementos básicos para formar 

um “bom trabalhador”, com a criação de institutos e escolas profissionalizantes, ao que parece, 

esse tipo de escola era vista como adequadas e suficientes para os “menores”. Além do que seria 

um meio eficiente na prevenção dos desvios, além de fomentar a economia nacional (RIZZINI, 

2008). 

Segundo Kuhlmann Junior, a realização do Congresso de assistência a infância, realizado 

1922, influenciou a expansão de instituições educacionais para as crianças. Esse Congresso teve 

como objetivo debater questões relacionadas à infância, no aspecto social, médico, pedagógico e 

higiênico, assim como as relações com a família, com a sociedade e com o Estado, esse 
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congresso instigou a criação da Inspetoria de Higiene Infantil em 1923, e mais tarde, substituída 

pela Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância, criada em1934, pela Conferência Nacional 

de Proteção à Infância (KUHLMANN JUNIOR, 1998). 

 Em 1927 foi instituído o Código de Menores que vetava a responsabilidade criminal para 

menores de quatorze anos, e trabalho até os doze anos. A questão do “menor abandonado” passou 

a ser também uma questão de institucionalização, o que mostra o seu caráter discriminatório, que 

associava a pobreza à “delinqüência”.  Essa inferiorização das classes populares continha a idéia 

de norma, à qual, todos deveriam se enquadrar. Como se os mais pobres tivessem um 

comportamento desviante e uma "tendência natural à desordem". Portanto, impossibilitados a 

conviver em sociedade, pois precisavam ser disciplinados 

Para Foucault (1987) a disciplina imposta aos indivíduos era vista como forma de abordar 

o corpo como objeto e alvo de poder, saber, julgamento, domínio, clausura, desde a antiguidade o 

corpo passou a ser marginalizado, enclausurado, supliciado até a modernidade, pelos poderes da 

Igreja, do Estado e da burguesia. O objetivo do poder disciplinar é tornar o corpo dócil e útil, para 

isso as técnicas de submissão de controle têm poucas modificações de uma instituição para outra, 

como está detalhado por Foucault nas prisões, hospícios, quartéis e nas escolas que toma forma 

social mais ampla de uma sofisticada e sutil tecnologia de submissão. 

Com a Constituição de 1934, proibindo o trabalho de menores de quatorze anos, sem 

permissão da justiça, foram criadas em todo o país, por decreto, órgãos voltados para atender os 

chamados “menores”. Em São Paulo foi criado o Serviço Social de Menores Abandonados e 

Delinqüentes (decreto nº 9.744, de 19 de Novembro de 1938). Na perspectiva de proteção às 

crianças pobres e suas famílias, foram criados nacionalmente: o Departamento Nacional da 

Criança (DNCr), o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) (decreto-lei nº3.799, de 5 de 

Novembro de 1941), a Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 1942, associada aos esforços 

de guerra, como órgão de apoio aos pracinhas e suas famílias, desenvolvendo programas 

destinados à maternidade e à infância, com base no voluntariado. Foram criados também o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Serviço Social do Comércio e a Campanha 

Nacional de Educandários Gratuitos; e no Estado de São Paulo foi criado ainda o RPM – 

Recolhimento Provisório de Menores (lei estadual nº2.705 de julho de 1954). 

  Durante a Ditadura Militar foi criada a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar 

do Menor (Lei nº4.513 de 1º de Dezembro de 1964) - em substituição ao Serviço de Assistência 
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ao Menor – SAM, pois, “o menor” que apresentava comportamento anti-social era visto como um 

ser “doente” que precisava de tratamento, e a FUNABEM fundamentou-se em procedimentos 

terapêutico/pedagógicos, desenvolvidos com a intenção de permitir a “reeducação” e a 

”reintegração” do ”menor” à sociedade (BISPO, 2003). 

A FUNABEM era uma instituição preocupada com a manutenção dos valores morais e 

espirituais dominantes, pois seguia o modelo de “segurança e desenvolvimento” adotado pelo 

regime militar. A ela competia formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor 

em todo o território nacional. Com isso, o Poder Executivo instituiu a Fundação Estadual do 

Bem-Estar do Menor - FEBEM, vinculada a Secretaria de Estado e Serviço Social e destinada a 

prestar serviços às crianças em situação de risco pessoal e social, com a responsabilidade de 

observar a política estabelecida e de executar, nos Estados, as ações pertinentes a essa política.   

Em 1967 o DNCr elaborou o plano de assistência ao pré escolar, inspirado na conferência 

da UNICEF, realizada em 1965, em Santiago do Chile. 

Com a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBM) tiveram início os programas 

interdisciplinares e foi sancionado o Código de Menores de 1979 (lei federal nº 6.697, de 10 de 

Outubro, de 1979). A PNBM, juntamente com a Lei de Segurança Nacional, tentou reverter a 

cultura da violência, no tratamento à criança em situação de risco e orientar um tratamento 

biopsicossocial, ou seja, levando em consideração os fatores biológicos, psicológicos e sociais. 

Segundo Foucault (1999) mudanças ocorreram com a intervenção desses fatores como a 

valorização da vida pela ciência biológica e pela psicologia, a relação do homem com as coisas 

através de sua exterioridade, a sua libertação pela razão, e a reprodução do conhecimento às suas 

verdades, pela sociologia. Bakhtin (1981) completa que a psicologia do corpo social é 

inteiramente exteriorizada, a passagem da atividade mental interior à atividade exterior ocorre 

com a mesma qualidade, operando apenas a passagem de um código para outro, todo signo é 

social por natureza, tanto exterior como interior. Não há delimitação entre o psíquico e o 

ideológico, pois o sujeito enquanto detentor de princípios e de sua consciência, autor de seus 

pensamentos e responsável por eles e por seus desejos, é um ser puramente sócio-ideológico.  

Os inúmeros casos de violência cometidos contra as crianças como o abandono, a 

mendicância, as adoções irregulares, o tráfico de crianças, entre outras, impulsionaram a 

sociedade civil a influir na elaboração da Constituição de 1988. Essa Constituição conhecida 

como “Constituição cidadã” fortaleceu ainda mais a luta da sociedade civil pela garantia dos 
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direitos da infância e do adolescente. No entanto, esses direitos só vieram a se consolidar, 

legalmente, a partir da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que fez surgir o ECA- Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e com ele o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos 

de direitos, e não mais como simples portadores de carências, responsabilizando assim toda 

sociedade pela criação das condições necessárias ao cumprimento dos seus direitos. Não 

querendo com isso negar a dependência das crianças em relação aos adultos, nem retirar desses a 

responsabilidade de zelar pelo desenvolvimento da criança.  

Esses instrumentos legais regulamentaram os artigos 203 e 204 da Constituição Federal. 

Abria-se, então, a possibilidade de rever a dívida social brasileira para com as crianças e os 

adolescentes. Então, várias organizações da sociedade civil, preocupadas com a educação para 

todas as faixas etárias, viram seus objetivos consolidados na LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. A LDBEN foi sancionada sob a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Essa lei trouxe ganhos significativos no que se refere, sobretudo, à Educação Infantil, que passou 

a integrar a Educação Básica, tirando assim, a creche, do esquecimento em que até então viveu. 

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos, físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 

 
 O artigo citado acima evidencia o reconhecimento da educação infantil como primordial 

para o desenvolvimento e formação humana, reconhecendo a educação como processo contínuo, 

que tem início a partir do nascimento da criança. 

 A LDBEN também traz outro aspecto importante para educação no que se refere à 

Educação Especial, na qual ela dedica o capítulo V, no qual segundo Pletsch (2010) na época foi 

recebido com reservas, pois não garantia o direito de acesso à escola e apoio para todos os alunos, 

pois proclamava apenas o ensino dessas preferencialmente na rede regular de ensino. 

Atualmente é relativamente vasto o número de estudos e pesquisas sobre a infância, o que 

mostra que nos últimos anos ela conquistou certo grau de importância, embora isso não tenha 

ocorrido de forma linear, houve avanços marcados por retrocessos e permanências. 

Não pode-se negar que muitas conquistas, no que se refere à infância, podem ser 

contabilizadas, sobretudo as que ocorreram no plano legal, mas ainda não é rara a existência de 

situações que mostram, por exemplo, a escravização de crianças pela exploração do trabalho 

infantil, violências de diferentes formas, cometidas pelos próprios familiares e também por 
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estranhos, de ordem física, sexual e psicológica; prostituição infanto-juvenil, entre outras. O que 

contribui para o contínuo modelo de abrigamento existente no país desde a época da colonização. 

    Há muito que caminhar, porém pode se afirmar que ocorreram mudanças significativas 

uma vez que contribuiu para melhorias voltadas para a educação e inclusão social da infância e 

da juventude, sendo que essas mudanças não interromperam o processo de abrigamento, que 

continua acontecendo em grande escala, que é representado por um quantitativo de cerca de 100 

mil crianças em todo Brasil, mostrando assim que mesmo com todas as leis de direito das 

crianças, elas ainda são as principais vitimas de uma sociedade desestruturada. 

    O abrigo tem por finalidade acolher crianças e jovens com vínculos familiares fragilizados 

ou rompidos, atribuindo lhe acolhimento e proteção conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que recomenda também que essas instituições tenham condições adequadas 

de higiene e salubridade, um numero reduzido de crianças e adolescentes, profissionais 

especializados e ações de inclusão social, porém muitas destas instituições funcionam em 

desacordo com o que é previsto por lei, apesar do ECA ter mais de 20 anos de regulamentado. Ou 

seja, na maioria das vezes elas funcionam como deposito de crianças, fornecendo apenas moradia 

e alimentação. Segundo Kuhlman Junior (1998) é necessário que o atendimento assistencial seja 

entendido como educação, pois só assim abrirá possibilidades para que as instituições dessa 

natureza realizem uma ação educativa que possa efetivamente contribuir para o bem estar e 

desenvolvimento da criança e para favorecer a sua auto-estima e construção da identidade. Esse 

conceito se faz indispensável principalmente porque, apesar do processo de abrigamento ser 

reconhecido como uma medida de proteção provisória, há casos em que as crianças permanecem 

internas por muito tempo, então deve haver um comprometimento da instituição, com o 

crescimento pessoal, social, intelectual e físico da criança. 

   Por isso se faz necessário rever a aplicação das políticas públicas às crianças que são 

negligenciadas pela sociedade e por seus familiares. 

 

5 - Considerações finais: 

No ambiente de abrigamento, é primordial ofertar as crianças abrigadas condições para 

seu pleno desenvolvimento, todavia, desde a origem do sistema de abrigamento no Brasil, esse 

ambiente não é visto como modelo educativo de crianças, tendo como objetivo, apenas retirá-las 

da rua ou do ambiente familiar que não lhe fosse seguro, ou seja, de situações de risco. 
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Desconsiderando o que é primordial ao seu desenvolvimento, como o afeto, o respeito as suas 

limitações e a necessidade de interação com pessoas adultas as quais ela terá como referencia, 

afinal é a partir da relação com o outro, que a criança começa a adquirir seus primeiros 

conhecimentos em relação ao mundo, aprende a se comunicar e interagir com seu próximo. A 

princípio o contato da criança é com a família, porém no caso de abrigamento esse 

relacionamento não existe, o que se faz merecer uma reestruturação nas políticas pública 

destinadas a essas crianças, visto que o contato com a família, onde elas iriam aprender sobre 

valores culturais e o básico sobre como viver em sociedade não existe, logo se faz necessário que 

esses conceitos básicos de vivencia das crianças sejam supridos da melhor forma possível, e os 

abrigos deixem de ser apenas depósitos de crianças. 

 Para Linhares (1999) é na infância que a família possui uma estrutura cultural que é 

determinante como modeladora da personalidade, e essa estrutura é fundamental para que não 

atrofie o desenvolvimento do ser. A autora sugere que o campo expressivo do outro seja 

potencializado para que não se esvazie tornando assim “um sujeito padronizado na própria esfera 

do sentir, desde a infância.” Só que na família desestruturada esse padrão pode ser prejudicial ao 

desenvolvimento desta criança, pois não oferece uma estrutura de conforto e segurança ao qual 

ela pode ter como referencia. 

As crianças abrigadas normalmente quando chegam às instituições, já presenciaram ou 

foram vitimas de violência. Essa realidade muitas vezes reflete no comportamento e na vida 

delas, que por serem indefesas acabam sendo as principais vítimas desses transtornos. Os pais  

por muitas vezes usam da violência física ou psicológica como forma de auxiliar na “educação” 

ou de repreensão dos filhos, sendo estes, um dos principais motivos de abrigamento. No entanto, 

quando chegam ao Abrigo para serem protegidas, muitas vezes passam a viver outra realidade, 

onde o que aparenta ter menos importância são seus direitos e vontades, enfrentando vários 

outros problemas. Pois o importante na instituição é a ordem, ou seja, a organização do ambiente, 

a hierarquia e o controle, para que saibam quem manda e tem o controle total da situação. Então 

como relacionar essas atitudes com reintegração social da criança? O que é que está sendo 

oferecido a elas para que tenham como referência quando saírem do abrigo? 

Se suas manifestações externa, são constantemente repreendidas a criança dificilmente 

conseguirá se expressar; quando elas têm livre expressão, parecem mais ativas; tem facilidade em 

fazer amigos, tem senso de humor, sentem orgulho por contribuir e são mais felizes. É importante 
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ressaltar que o respeito pelo desenvolvimento da criança, deve ser priorizado em todas as 

situações seja ela abrigada ou não.  
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ii
 São considerados abrigos, de acordo com Silva (2004,p.38), todas as instituições que oferecem acolhimento 

continuado a crianças e adolescentes desacompanhados de seus familiares, o que pressupõe regularidade nos 

serviços oferecidos e determina ao dirigente da instituição a equiparação legal ao guardião dos meninos e das 
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  A expressão "menor" foi substituída por "criança ou adolescente" a partir do ECA para negar o conceito de 

incapacidade na infância, ser "menor" significa não ter dezoito anos e, portanto, não ter capacidades, não ter 

atingido um estágio de plenitude. Porém, esse termo costumava ser usado como referencia apenas as crianças 

pobres, desvalidos e delinqüentes. 


