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RESUMO 

Este artigo visa apresentar um resgate histórico da infância e da 

institucionalização das crianças, frente a ausência de políticas educacionais e sociais. 

Esse resgate faz parte da discussão que vêem sendo desenvolvida no mestrado, a qual 

tem por objetivo compreender a relação entre a escola e a casa de acolhimento, com 

foco as vozes das crianças e adolescentes que estão inseridos nestes espaços. Ao 

resgatar a história da infância vamos perceber que está infância sofreu abandono e 

descaso e que por muitas vezes foi considerada como um meio de ascenção social e 

de sobrevivência para as famílias e a exploração do trabalho infantil, desde o 

descobrimento do Brasil.  

 

 

RESUMEN 

En este articulo se apresenta una revision histórica de la infancia y la 

institucionalizacion de los ninos, en comparacion con la ausencia de políticas 

educativas y  sociales. Este  rescate es parte de la discusion vemos que se desarrolan 

en el Master, cujo objetivo es entender la relacion entre escuela y la atencion 

domiciliaria, con  especial atencion a las voces de los ninos y adolescentes que están 

inmersos en estos espacios. Al recuperar la historia de la infancia se va a dar 
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cuentaque los ninos sufrieron por nigligencia y abandono, y que a menudo se veia 

como un medio de movilidad social y la supervivencia de las familias y el trabajo infantil, 

desde el descubrimento de Brasil. 

 

Palavras-chave: Infância,  institucionalização, Políticas educacionais e sociais   

INTRODUÇÂO 

 

 Este artigo busca resgatar a história da infância, partindo do descobrimento do 

Brasil, e assim mostrando uma trajetória de que maneira foi sendo constituida a vida 

dessas crianças, diante da falta de proteção e da exploração desses meninos no 

trabalho infantil, dentro das embarcações portuguesas.   

Para tanto, apresentaremos a participação dos Jesuitas na educação das 

crianças indigenas e as influências do cristianismo na educação dessas crianças. Os 

indigenas eram considerados pelos Jesuitas como folhas em branco, sendo assim, 

desconsiderando a cultura e a história desse povo. O medo foi um grande alhiado para 

efetivar a conversão, pois acreditavam que pelo amor seria muito mais dificil de 

evangelizar, os costumes já adquiridos pelos indios e o distanciamento da fé cristã 

prejudicavam no processo de conversão.    

 Apresentaremos as conseqüências que a falta de políticas educacionais e 

sociais tendem a acarretar no desenvolvimento educacional das crianças que estão em 

situação de acolhimento. Podemos apontar a pobreza como um agravante que sempre 

esteve presente na vida dessas crianças, gerando o abandono, maus–tratos. 

 E  por fim, perceber como este histórico da infãncia que perpassou pelo descaso,  

falta de proteção,  institucionalização têm interferido no desenvolvimento educacional 

das crianças que vivem nas casas de acolhimento.  

 

 

UM RESGATE DA TRAGÉDIA VIVIDA PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NAS EMBARCAÇÕES PORTUGUESAS DO SECULO XVI 
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Iniciamos o resgate da história da infância no Brasil, focando nossos olhares 

para buscar como a infância era considerada desde o descobrimento do Brasil, e como 

era a atuação dessas crianças dentro das embarcações portuguesas. 

Segundo Ramos 2009,  a descoberta do Brasil aconteceu por volta de 1500, mas, 

o povoamento começou a acontecer em 1530, com a chegada das embarcações vindas 

de Portugal. Essas embarcações traziam homens, algumas mulheres e as crianças. As 

crianças eram trazidas para as embarcações como grumetes, pagens, órfãs do Rei, 

passageiras ou miudos. Os Grumetes eram meninos na faixa etária entre nove a 

dezesseis anos, com freqüência eram solicitados meninos também de idade inferiores. 

Por falta de mão-de-obra de adultos esses meninos trabalhavam servindo nas 

embarcações vindas de Portugal para o Brasil, eram meninos de famílias pobres da 

área urbana, pois as crianças camponesas eram poupadas por serem importantes na 

área agrícola. Sendo assim, diante da necessidade de pessoas para servir as 

embarcações o recrutamento era feito entre as famílias pobres, pedintes e de órfãos 

desabrigados. Para essas famílias o trabalho desses meninos foi um meio eficaz de 

ampliar a renda familiar, não havia por parte da família nenhuma preocupação com a 

vida desses meninos, pois caso os mesmos viessem a morrer no mar, não causaria  

perda  diante das dificuldades em que essas famílias se encontravam, seria uma boca a 

menos para alimentar. A alta taxa de mortalidade infantil a bordo dos navios era de 39% 

e em terra não era diferente, as crianças eram consideradas um pouco mais que os 

animais, a mortalidade era causada pelas doenças e pelo descaso chegando a  

mortalidade na terra equivalente ao mesmos índices das embarcações. 

As crianças Judias também foram recrutadas como grumetes, mas se 

diferenciavam na forma desse recrutamento. Essas crianças Judias eram arrancadas 

dos braços de seus pais. Os roubos dessas crianças serviam para ampliar a mão-de-

obra e manter o controle da população Judia em Portugal. O recrutamento dessas 

crianças causavam para seus pais uma grande perda afetiva. Acredita-se que esses 

raptos adotados pela Coroa Portuguesa aconteciam desde 1486, durante o 

povoamento das ilhas de São Tomé e Príncipe, chamadas de Ilhas do Ano Bom e 

Fernão do Pó. O número de grumetes a partir do século XVII e meados do século XVIII, 

chegaram a ser igual ao número de marinheiros, podendo às vezes ultrapassar. Os 
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grumetes não chegavam adolescência, mas trabalhavam como um adulto e ganhavam 

a metade do salário. Os marinheiros não hesitavam em colocar as crianças para 

realizar trabalhos que pudessem correr riscos. Eles eram os mais explorados entre a 

tripulação dos navios, os grumetes não tinham lugar para dormir, eram alojados a céu 

aberto no convés, sujeitos a sol e chuva e chegavam a falecer vitimas de pneumonias e 

de queimaduras do sol.  Quando se tratava da alimentação as crianças recebiam uma 

libra e meia de biscoitos por dia, um pote de água, uma arroba de carne salgada por 

mês e alguns peixes secos, cebolas e manteigas, o qual era igualmente distribuído a 

todos, somente o vinho era distribuído apenas aos marinheiros.  

Em algumas viagens como de volta da Carreira da Índia havia falta de espaço 

para o armazenamento dos alimentos, os grumetes recebiam apenas biscoito e água, 

ou alimentos de péssimas qualidades roídos pelas baratas, carne em estado de 

decomposição e a água com um forte mau cheiro, que geravam diarréias e sendo 

assim as crianças eram cuidadas por barbeiros, pois os médicos eram raros a bordo 

dos navios. Os barbeiros  serviam com cirurgiões, os quais costumavam aplicar temidas 

sangrias para curar todos os males, mas na maioria das vezes causavam a morte. No 

decorrer dessas viagens os grumetes sofreram muito, mas apesar deste sofrimento 

mantinham o desejo de alcançar a ascensão social, poucos chegavam a realizar esse 

desejo de fazer carreira na marinha,  no decorrer dos séculos XVI e XVII, a prática era a 

única escola,  servir como grumetes era um caminho para iniciar nos segredos do mar.    

As crianças que serviam as embarcações com pagens, sofriam um pouco menos 

que os grumetes e tinham a possibilidade da alcançar melhores cargos na marinha, 

servindo a algum oficial da embarcação. Essas crianças que embarcavam como 

pagens, às vezes eram da mesma idade ou um pouco mais jovens do que os grumetes. 

Os pagens e grumetes presentes na tripulação poderiam chegar a 22%, sendo assim, 

uma embarcação com 150 homens, 32 ou 33 seriam crianças abaixo de 16 anos de 

idade. Os trabalhos realizados pelos pagens eram muito mais leves, quando buscamos  

relacionar com os  trabalhos que eram desenvolvidos pelos grumetes, cabiam aos 

pagens servi as mesas para os oficiais, arrumar os camarotes e as camas. Portanto 

essa diferença que existia entre os pagens e grumetes contribuíam para que os pagens 

agissem como pequenos tiranos diante dos grumetes e dos marinheiros, pois a 



 5

proximidade com os oficiais facilitavam tais  ações. O fato dos pagens estarem 

próximos aos oficiais garantiam a sua proteção física, mas também corriam o risco de 

serem estuprados e sofrerem maus tratos, o que diferenciavam é que estes abusos 

eram realizados não mais pelos marujos e sim pelos oficiais.   

   

As meninas que eram órfãs de pai e pobres ou retiradas de suas famílias eram 

embarcadas como órfãs do Rei. Diante da  falta de mulheres brancas, a coroa 

portuguesa buscou reunir meninas pobres de 14 a 30 anos dos orfanatos de Lisboa e 

de Porto, com a finalidade de envia-lás á India para constituição de famílias.  No Brasil 

não era necessário este fato, pois a prática de amancebar–se com as nativas resolvia o 

problema da criação de novas famílias essa situação tornou-se comum a partir da 

segunda metade do século XVI. Nesta época  também era consideradas como orfãs as 

meninas que tinham o pai falecido, entendemos assim que haviam sequestros de 

meninas pobres, que tinham idade  menor  a 16 anos em Portugal. As mulheres orfãs 

com idade superiores a 18 anos, eram consideradas como prostitutas, eram colocadas 

nos orfanatos pelos magistrados portugueses na intenção de livrar a sociedade das 

“pecadoras”. 

No século XVI,  também estavam presentes nas embarcações as crianças que 

eram classificadas como passageiros ou como miudos, essas crianças eram menores 

de 5 anos ou crianças de colo, que acompanhavam seus pais ou parentes. A 

alimentação seguia igual ao dos grumetes, estavam sujeitas a todos os perigos em 

qualquer idade, mas principalmente quando pertenciam as classes subalternas. 

Como não poderia ser diferente as doenças se fizeram presentes entre a 

tripulação e os passageiros, situação agravava pela falta de uma alimentação 

adequada, atingindo primeiro as crianças, as doenças tipicas de infância como sarampo, 

caxumba eram frequentes nas embarcações dos séculos XVI ao XVIII, sendo assim 

muitas vezes essas crianças eram sepultadas no mar ou jogadas para os tubarões, não 

restavam nem os corpos aos pais. 

Neste breve resgate podemos perceber que a criança não tinha valor. No 

decorrer desses séculos foi trágica a história das crianças e dos adolescentes, elas 

eram vistas como mercadoria e estavam sujeitas aos diversos perigos do mar e da terra, 
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por algumas vezes com o consentimento dos pais que viam seus filhos como um meio 

de ascenção social e de sobrevivência. As crianças pobres foram as que mais sofreram 

diante da fome, da sede e dos abusos sexuais, as quais eram submetidas em uma luta 

desigual diante do mundo adulto. 

 

A PRESENÇA DOS JESUÍTAS NA HISTÓRIA DAS CRIANÇAS NO BRASIL 

 

Segundo Chambouleyron 2009, os Jesuítas chegaram ao Brasil dia 29 de março 

de 1549, desembarcaram na Vila Pereira (depois Vila Velha), liderados por Padre 

Manoel da Nóbrega chegaram com ele, quatro padres e dois irmãos  da Companhia de 

Jesus. Cada Padre e Irmão tinha uma missão, Padre Nóbrega pregava para o 

governador e seus homens, Padre Juan era responsável pelo povo, o Irmão Vicente 

Rodrigues (Vicente Rijo) encarrega-se de ensinar os meninos a doutrina da fé, a ler e 

escrever, a mesma missão de catequizar os meninos e ensinar a ler e escrever era 

realizada pelo irmão Diogo na capitania de Ilhéus, o qual era muito elogiado pelo Padre 

Manoel da Nóbrega, por ensinar moços e escravos. 

A Companhia de Jesus não teve exclusividade do ensino, existiam outras ordens 

como “Frades Menores”, que tinham como objetivo a conversão no século XVI e o 

ensino aos filhos dos Portugueses.  

A Companhia Jesuíta considerada uma ordem missionária foi aos poucos 

adentrando na formação docente, atuando junto as seus membros, mas também na 

juventude com o desejo de formar estes nas letras e virtudes. Inúmeros colégios foram 

construídos com objetivo de atender as crianças e adolescentes buscando formar 

“celebres alunos”, mas a Companhia não estava pronta e acabada, causando algumas 

turbulências.  

Santo Inácio numa carta enviada aos reitores dos colégios em 1554, afirma que 

a intenção que sejam ensinadas e instituídas nas letras e bons costumes. Portanto, 

Santo Inácio deixa escrito, entre outras matérias as principais diretrizes da educação, a 

qual oficializada na primeira Congregação Geral após a morte de Santo Inácio. 

O ensino dos meninos aos poucos passava a ser a missão central dos Jesuítas, 

sendo ela fruto da própria experiência dos Padres no Novo Mundo.   
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É bem verdade que a infância estava sendo descoberta nesse momento 
no Velho Mundo, resultado da transformação nas relações entre 
individuo e grupo, o que enseja o nascimento de novas formas de 
afetividade e a própria “afirmação do sentimento da infância” na qual a 
Igreja e o Estado tiveram um papel fundamental. Nesse sentido foi 
também esse movimento que fez a companhia escolher as crianças 
indígenas como o “papel em blanco”, a cera virgem em quem tanto 
deseja escrever e  inscrever-se” (CHAMBOULEYRON, 2009, p.58) 

 

Portanto, ao pensar nos indígenas como uma folha em branco, os Jesuítas 

começavam a temer as dificuldades na evangelização dos nativos. O Padre Nóbrega 

numa carta para o provincial Padre Simão Rodrigues relata a dificuldade de converter 

os índios, um dos caminhos seria o medo, para alcançar uma conversação mais rápida, 

pelo amor seria mais difícil pelos abomináveis costumes e de estarem distantes da fé 

cristã. 

No documento Quinhentista dos Jesuítas, ressaltam o desejo dos pais 

entregarem seus filhos para que os mesmos fossem evangelizados, mas diante da 

dificuldade da conversão dos adultos, as crianças passaram a ser um instrumento de 

ligação entre a companhia de Jesus e seus pais, eram as crianças que tentavam 

mostrar aos pais que os costumes e as tradições eram pecados. Mas havia índios que 

ficavam felizes por entregar seus filhos para que fossem educados pelos Padres.  

No decorrer do século XVI, foi se fortalecendo a ideia que as crianças eram um 

elo de ligação entre os adultos e os padres da Companhia de Jesus, formando as 

crianças para uma “Nova Cristandade”. 

Quando nos voltamos para as relações que foram constituidas entre as crianças 

sejam elas brancas, negras ou indiginas, com a Campanhia de Jesus, podemos 

percerber que as mesmas continuam não sendo respeitadas como crianças. 

 

A VIDA DAS CRIANÇA LIVRE NO BRASIL COLONIAL E IMPERIAL  

   

Segundo Priore 2009, é muito dificil definir a criança no passado, existem poucas 

palavras para caracterizar-las diante da instabilidade que elas vivenciaram no primeiros 

séculos da colonização. As crianças eram chamadas de “Meúdos”, “ingênuos”, 
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“infantes”, essas espressões foram sendo utilizadas nos documentos referentes á vida 

social na América Portuguesa.  

 

Galeano, citado em manuais de medicina entre os séculos XVI e XVIII 
era quem melhor definia o que fosse a primeira idade do homem, a 
“puerícia” tinha a qualidade de ser  quente e úmida e durava do 
nascimento aos 14 anos. A segunda idade, chamada adolescência cuja 
qualidade era ser “quente e seca” perdurava dos 14 aos 25 anos. (Priore, 
2009 p.84)  

 

O termo  “puerícia” corresponde à infância, a qual esta dividida em três partes, 

dependendo das condições sociais dos pais e filhos. O primeiro momento era do 

nascimento até o final da amamentação, terminando por volta dos três aos quatro anos, 

o segundo, aos sete anos quando as crianças já estavam crescidas e ficavam na 

sombra dos pais realizando junto às tarefas do dia-dia, depois as crianças iriam ao 

trabalho, desenvolverem as suas tarefas, os estudos eram realizados em domicilio com 

os preceptores ou na rede pública nas escolas régias, as quais foram criadas na 

metade do século XVIII. 

A alimentação dos pequenos era acompanhada pelos médicos, através do 

cardápio servido para a primeira infância. O aleitamento materno era considerado 

essencial, por ser saudável e principalmente por ser um remédio contra as doenças.  

Em  1578 as  indígenas serviam de exemplo para as Européias, pois amamentavam 

seus filhos por longo tempo. Sendo que as Européias não eram impedidas de 

amamentar, mas as mesmas entregavam as crianças para pessoas estranhas e muitas 

vezes as crianças chegavam a falecer sem que suas mães soubessem. 

O acompanhamento médico, não impedia que as mães usassem no leite das 

crianças, alimentos engrossados com farinha, que causavam segundo Mello Franco, 

azedumes, lombrigas, cólicas e tantas outras doenças. Mesmo diante dessas doenças, 

as mães acreditavam que nutriam seus filhos com alimentos grosseiros. As escravas 

alimentavam as crianças brancas com mingau de tapioca e utilizavam os dedos para 

colocar o alimento na boca das crianças. 

Essas atitudes das mães não eram vistas, com bons olhos pelos médicos, mas 

elas acreditavam que estavam zelando e alimentando seus filhos, tendo em vista que a 

mortalidade infantil tinha um índice alto. 
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Existia uma grande preocupação com a presença das bruxas, os medos de 

perder os filhos assombravam as mães, as quais eram orientadas pelo médico 

Bernardo Pereiras  em meados do XVIII, sobre os poderes das bruxas em atrofiar os 

membros dos bebês, sendo assim orientadas a não deixar as crianças sozinhas a noite, 

as bruxas podem chupar o sangue das crianças, as mães usavam relíquias, antídotos 

da igreja, orações e penduravam objetos como cabeça ou língua de cobra na cama das 

crianças. 

As doenças infantis comuns como sarampo, mal de sete dias, sarna, lombrigas 

eram combatidas com remédios de pouca eficácia. Sendo que erisipela era tratada com 

óleo santo e oração em verso. 

 

Pedro e Paulo foi a Roma  
E Jesus Cristo encontrou  
Este lhe perguntou  
__ Então o que há por lá? 
__ Senhor erisipela má. 
__ Benze com azeite e logo te sarará.   
(PRIORE, 2007, p. 91)  

 
 

A mortalidade infantil atingiu a segunda metade do século XVI em diante, os 

médicos ficavam impressionados com a morte de tantas crianças, o abuso de comidas 

fortes, vestuário impróprio, as amas de leite, sífilis e outras. Mas, mesmo com tantas 

doenças algumas crianças conseguiam se salvar, devido à devoção a Virgem.  

  

 

AS CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 

SOCIAS NO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÂO 

 

A ausência de políticas sociais  pode contribuir para que os sujeitos  que estejam 

em situação de pobreza, miséria ou por omissão do Estado tende a contribuir para que 

as crianças e adolescentes necessitem de medidas de proteção das Casas de 

Acolhimento. As dificuldades vivenciadas por essas crianças como: maus-tratos, fome 

tentem a chegar à escola, causando dificuldades na aprendizagem e agressividade nas 

relações com a comunidade escolar. 
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Para Abranches 1987, o discurso sobre a “cultura da pobreza” relata que as 

pessoas não saem do estado de pobreza por não querer. As evidências históricas 

demonstram que estes recursos não são de fácil acesso para os pobres, mesmo que os 

recursos sejam gratuitos, os obstáculos tornam-se maiores.  

Segundo Paulo Freire 1996, quando pensamos em educação, devemos 

considerar esta educação como uma ação política, que busque mudanças nos campos 

da economia, relações humanas, da propriedade, do  trabalho, saúde e da educação 

rompendo com o sistema opressor. 

Portanto, Freitas e Biccas 2009, relata que a escola pública crescia e com isso 

também o acesso das crianças pobres na escola, mas isto trouxe muito incomodo, 

gerando desconforto nas pessoas. Essas crianças incomodavam por serem pobres. A 

criança pobre neste momento passa ser chamado de “criança-problema” um termo que 

foi construído dentro da escola pública, o qual usavam para não dizer que a criança era 

anormal, por não responder as exigências pedagógicas e que geravam um número 

elevado de reprovação e evasão. 

Segundo Castro 2010, os dados da pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), sobre a desigualdade na educação através 

dos indicadores educacionais que mostram os piores índices entre as regiões rurais e 

na população mais pobre. A educação não poderá romper as barreiras da exclusão 

enquanto não houver políticas voltadas para os bens necessários como saúde, trabalho, 

educação, lazer, habitação e cultura.   

Para Abranches 1987, é papel do Estado intervir com ações que visem retirar a 

população da situação de exclusão criando formas para que eles possam romper com 

as condições as quais foram colocadas e que tenham acesso e garantia a essas  

políticas sociais. 

A institucionalização no Brasil está presente até os dias de hoje. Quando 

voltamos nossos olhares para os séculos XIX e XX, podemos identificar por meio dos 

documentos de assistência a infância, que relatam a institucionalização devido á 

pobreza. Quando a família se encontrava em dificuldades na criação de seus filhos e 

procurava o Estado, as crianças eram encaminhadas como órfãs ou abandonadas 

(RIZZINI, 2004).  
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As primeiras instituições foram criadas ainda no século XVIII pelos religiosos e 

pelo clero, foram instaladas em várias cidades brasileiras. Essas instituições 

funcionavam seguindo o modelo religioso, onde existiam a clausura e não era permitido 

o contato com o mundo exterior. 

Segundo Faleiros (2009) desde o período Colonial, a institucionalização já se 

fazia presente, com  as Rodas dos Expostos, uma instituição que atendia as crianças 

abandonadas e preservava o anonimato das pessoas que não mais desejavam aquelas 

crianças. Sendo assim, as Rodas de Expostos, seria um enfrentamento das leis sociais 

e humanas “perpetuação de um matadouro de inocentes, sob o pretexto de velar à 

desonra e amparar a miséria e acrescenta: é extraordinária e aterradora em geral a 

mortalidade dos expostos”.(FALEIROS, 2009.p.37). 

Segundo Rizzini (2004), o atendimento na Roda dos Expostos tinha um número 

elevado devido ao atendimento que garantia o anonimato do autor ou da autora do 

abandono.  

Segundo Rizzini 2004, o Brasil tem uma tradição de internação de criança e 

jovens em instituições asilares. As famílias ricas e pobres tinham seus filhos educados 

longe do convívio familiar e comunitário, desde o período Colonial foram criados no país, 

os colégios, internatos, seminários, asilos, escola de aprendizes artífices, educandários, 

reformatórios  e outras instituições de caráter educacional e assistencial na época. 

Estas iniciativas  tinham como objetivo a assistência e o controle social, sendo que a 

partir da segunda metade do século XIX, passou a ter um caráter social e político. Os 

menores, como eram chamadas as crianças e adolescentes, passam a ser alvo de 

intervenção formadora/reformadora do Estado e de outros setores da sociedade, das 

instituições religiosas e filantrópicas.  

 

O recolhimento de crianças às instituições de reclusão foi o principal 
instrumento de assistência a infância no país Após a segunda metade 
do século XX, o modelo de internato cai em desuso para os filhos de 
ricos, a ponto de práticamente ser inexistente no Brasil há vários anos. 
Essa modalidade de educação, na  qual o individuo é gerido no tempo e 
no espaço pelas normais institucionais, sob relações de poder 
totalmente desiguais, é mantida para os pobres até a atualidade”. 
(RIZZINI,2004, p.22). 
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O Brasil no decorrer da história adquiriu uma tradição da institucionalização de 

crianças, momentos de crises e sendo revistas e revigorada por uma cultura que 

valoriza  a educação por terceiros. 

Portanto, Azevedo 1997, relata que a educação tem um fator importante na luta 

de classes, podendo romper com a opressão do Estado burguês, que busca a 

alienação e a dominação da sociedade. Este espaço chamamos de escola.   

 

(...) A escola é aí compreendida como um dos instrumentos de apoio na 
organização e na luta do proletariado contra a burguesia, muito embora 
se questione o papel do Estado burguês como um responsável pela 
educação popular. (Marx, 1979: p.30 apud Azevedo 1997, p.43)  

  

Na história da educação no Brasil, iremos perceber as dificuldades de acesso e 

permanência na escola pública. Para tanto, apresentaremos a escola como uma função 

social que tem como objetivo transmitir os bens culturais, e também reproduz as 

estruturas de dominação diante de uma sociedade capitalista.  

A escola busca romper essa estrutura de dominação tornando-se um espaço de 

luta. Sendo assim, não basta garantia de um serviço público quando o mesmo não 

possa contribuir com a desigualdade é preciso pensar políticas que possam gerar 

igualdade de direitos a todos que utilizem deste serviço. Faz necessário avançar em 

políticas sociais que atuem junto à escola. 

Ahlert (2010) ao abordar o Programa Salto para o futuro da TV Escola, traz uma 

discussão sobre vulnerabilidade social e a educação, problematiza e nos ajuda a 

pensar como a escola pode fazer frente a essas questões que a cada dia mais se faz 

presente dentro das escolas públicas. Sendo assim, a autora nos apresenta três 

elementos que contribuem nesta discussão: o primeiro é a intersetorialidade na gestão 

das políticas publicas; o segundo é a relação entre a escola e a família, e o terceiro 

trata da família e as iniciativas de acompanhamento da freqüência dos alunos em 

situação de vulnerabilidade. 

Ao apontar a intersetorialidade com base na integralidade, nos remete a pensar a 

escola não mais sozinha, mas em rede, ou seja, a comunidade local, família e os 

serviços públicos, que estes possam contribuir no atendimento a essa comunidade 
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escolar. Pensando nesta dimensão da intersetorialidade, trago para essa discussão as 

crianças que a escola atende e que vivem dentro dos abrigos. 

O segundo elemento apontado pela autora trata da relação entre família e a 

escola. Mas é preciso pensar nas crianças e adolescentes que vivem institucionalizados, 

acrescento o abrigo de crianças e adolescentes, no qual fazem parte da escola pública 

e que foram muitas vezes violadas em seus direitos básicos, de ter uma família, acesso 

ao serviço de saúde com qualidade e uma educação que respeite a realidade dos 

alunos.  

O terceiro elemento diz respeito à freqüência escolar dos alunos em situação de 

vulnerabilidade, o qual nos remete a discutir sobre a relação da escola frente à pobreza, 

a qual têm contribuído significativamente com a evasão escolar e a repetência das 

crianças, principalmente nas regiões rurais e nas regiões mais pobres do país mas, 

este fato não pode gerar conformismos nos educadores atribuindo o fracasso escolar 

somente as condições sociais.  

Para Castro (2010), pobreza não significa insucesso escolar. O sistema 

educacional em todos os níveis, até no interior da escola, tem instrumentos que podem 

contribuir para melhoria e superação da exclusão. 

Diante deste fato, podemos perceber que existem outros instrumentos para 

romper com a exclusão dentro da escola, avaliando o projeto pedagógico onde os 

conteúdos tenham significado no dia-dia dos alunos e a escola buscando conhecer os 

seus alunos, como e com quem eles vivem e moram. 

Esses instrumentos tende a contribuir para o conhecimento e a compreensão 

dos professores e comunidade escolar dos alunos que freqüentam esta escola com 

tantos fatos a ser desvendado. 

A parceria entre a escola, família e a comunidade se fazem necessária desde 

que respeitem a realidade dessas famílias e que a escola compreenda que existe  

diversidade na composição das famílias e que existem crianças sendo cuidadas por 

instituições, como as Casas de Acolhimentos.  

Portanto Carvalho 2004, apresenta a relação entre a escola e a família, que é 

atribuído para essa parceria família e escola, o sucesso escolar das crianças e 
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adolescente. Para tanto, a autora destaca alguns pontos que considero importante 

quando pensamos  nestas relações. 

 

*As relações de poder variáveis e de mão dupla, relação de classe, raça 
e etnias, gênero e idade que, combinadas, estruturam as interações 
entre  essas instituições e seus agentes; 
*A diversidade de arranjos familiares e as desvantagens materiais e 
culturais  de uma parte considerável das famílias; 
*As relações de gênero que estruturam as relações e a divisão de 
trabalho em casa e na escola. (Carvalho, 2004 p.42)   

 

A  parceria entre escola, família ou instituições de acolhida de crianças e 

adolescentes, precisam compreender a realidade as quais estas estão inseridas, para 

que possam assim contribuir com um atendimento igualitário levando em consideração 

o ambiente as quais estão inseridos e o respeito as suas vivências.  

 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

 Este resgate da infãncia traz pontos importante para analisarmos a 

institucionalização, partindo do contexto histórico que essa infãncia foi concebida com a 

omissão e a falta de proteção de leis que garantissem o direito de ser criança e de ser 

respeitada como um ser humano.     

 Ao trilhar a trajetória da infância no Brasil, foi possível perceber o descaso com a 

criança, a qual representava muito pouco ou praticamente nada para o mundo adulto. A 

infância foi esquecida. A criança foi esquecida por muito tempo, foi negligenciada e 

ainda hoje não tem seus direitos respeitados. O Estado na atua como deveria 

frente a efetivação das políticas sociais, responsabilizando muitas vezes a 

sociedade pela sua falta de comprometimento  e deixando para essas pessoas o 

ônus da sua ausência.     
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