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1. INTRODUÇÃO 

Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990), em seu Capítulo II- Das medidas 

específicas de proteção, §1º do Art. 101, o acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional, 

utilizada como forma transitória à reintegração familiar e, caso essa não seja possível, há colocação da criança 

ou adolescente em família substituta, sem significar a privação da liberdade das crianças e adolescentes 

acolhidos. 

As instituições/unidades de acolhimento podem tomar a forma de abrigos, casas-lares, casas de 

passagem, dentre outras possibilidades (CENSO SUAS 2016, 2017). Elas estão dentro do modelo do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS) e se constituem como ações de “alta complexidade”, por haver 

rompimento de vínculos. As entidades de acolhimento devem oferecer acolhida, cuidado e um ambiente onde 

possa haver possibilidades do acolhido se socializar e desenvolver-se (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2009).  

A despeito da caracterização como medida protetiva de caráter breve, diversas pesquisas têm 

indicado que a permanência das crianças e adolescentes em instituições acolhimento se estende por longos 

períodos, a ponto de algumas delas atingirem a maior idade (MORAES MARTINEZ & SOARES-SILVA, 

2008; SIQUEIRA & DELL’AGLIO, 2006). 

É possível perceber na literatura acerca do desenvolvimento infanto-juvenil em duas tendências na 

compreensão sobre os impactos da institucionalização. Uma das tendências discute os efeitos negativos da 

institucionalização, sobretudo, no desenvolvimento motor, da linguagem e das competências sociais, gerados 

pela fragilização dos vínculos afetivos e da rede de apoio social (ASSIS & FARIAS, 2013) e por aspectos 

concernentes a dinâmicas das instituições: a padronização ou massificação no tratamento dos indivíduos; 

grande número de crianças e adolescentes atendidos em relação à quantidade de cuidadores; e ausência de um 

planejamento de atividades que contribuam para o seu crescimento e desenvolvimento (ASSIS & FARIAS, 

2013).  

Tem crescido na literatura da área uma segunda tendência, segundo a qual comparativamente às 

condições familiares significativamente adversas, as instituições de acolhimento se apresentam como uma 

alternativa melhor para o desenvolvimento infanto-juvenil (CAVALCANTE, MAGALHÃES & PONTES, 

2007; CAVALCANTE, ARAUJO, GÓES & MAGALHAES, 2014; DELL’AGLIO, 2000). Esse grupo de 

estudos parte da premissa que as crianças, adolescente e o conjunto de funcionários dessas unidades de 

acolhimento passam a fazer parte da rede de apoio social e afetivo, fazendo com que as unidades de 

acolhimento se transformem em espaço de oportunidades de desenvolvimento colocadas à criança e ao 

adolescente sob seus cuidados (CAVALCANTE, MAGALHÃES & REIS, 2014). Um aspecto que se torna 

especialmente relevante é o conhecimento das características das crianças e adolescentes acolhidos, seus dados 

sociodemográficos, sua história de vida e as condições sob as quais se deu/dá o processo de encaminhamento, 
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acolhida e cuidado nas unidades de acolhimento; variáveis fundamentais para oportunizar abordagens pró-

desenvolvimento adequadas. 

No município de Marabá (PA), dois estudos foram realizados no Espaço de Acolhimento Provisório 

(EAP), com faixas etárias diferenciadas. O primeiro estudo caracterizou o perfil de 11 crianças acolhidas na 

faixa etária de zero a três anos incompletos, apontando que os principais motivos para o acolhimento 

institucional foram o abandono familiar e pais usuários de drogas. Foi identificado nele também que o sexo 

feminino foi predominante entre os acolhidos (9/11). Identificou-se 10/11 eram naturais do município de 

Marabá (PA) e a grande maioria (10/11) estavam em seu primeiro acolhimento e que grande parte das crianças 

(8/11) tinham irmãos acolhidos na mesma instituição (LIMA et al, 2018a). O segundo estudo caracterizou o 

perfil de 20 crianças acolhidas na faixa etária de três a onze anos incompletos, indicando que os principais 

motivos para o acolhimento institucional foram o abandono familiar e a negligência. Foi verificado que a 

maioria das crianças (12/20) eram do sexo masculino, sendo também maioria (13/20) naturais do município 

de Marabá (PA). Identificou-se que grande parte (18/20) das crianças acolhidas tinham irmãos acolhidos 

também no EAP (LIMA et al, 2018b).  

Tais estudos tem um potencial expressivo no que tange a orientação de ações voltadas a crianças e 

adolescentes acolhidos à superação das sequelas/limitações causadas pela exposição a situações advindas da 

vulnerabilidade social. 

 O objetivo geral do presente trabalho foi caracterizar a população adolescente em situação de 

acolhimento institucional no município de Marabá (PA) e comparar os resultados com os de estudos realizados 

no mesmo âmbito institucional na capital do estado do Pará e na região sudeste do país. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1) Contexto da pesquisa e fonte de dados: a pesquisa ocorreu no Espaço de Acolhimento Provisório (EAP), 

no município de Marabá-Pará. Este espaço acolhe crianças e de adolescentes, na faixa etária de 0 a 18 anos de 

idade, em situação de risco e vulnerabilidade social, é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEASP) do município. Os dados de 16 adolescentes foram coletados em fontes documentais, como processos, 

relatórios, guia de acolhimento, Plano Individual de Atendimento - PIA - e ficha de acolhimento. 

2.2) Instrumentos e materiais: utilizou-se o Formulário de caracterização dos adolescentes em situação de 

acolhimento institucional; formulário adaptado da tese de Corrêa (2016), com base nos estudos de Cavalcante 

(2008) e Weber e Kossobudzki (1996). O formulário tem 93 questões divididas em quatro eixos principais: 

identificação do adolescente (16 itens), dados escolares (nove itens), dados sobre a saúde do adolescente (21 

itens) e processo de institucionalização (27 itens). Cada adolescente recebeu um código a ser lançado em seu 

formulário, para fins de sigilo. 

2.3) Procedimento de coleta de dados: realizou: a) consultas aos gestores do EAP para identificação de 

adolescentes que estiveram na instituição no período de 1º de outubro de 2017 e 31 de março de 2018; b) 

leitura das fontes documentais de cada um dos adolescentes identificados, visando analisar as seguintes 

variáveis: caracterização sociodemográfica dos adolescentes e suas famílias; dados sobre saúde; motivo que 

justificou o acolhimento; permanência de irmãos/ães na mesma instituição ou em outras do gênero; quantidade 

de vezes em que deu entrada na instituição; idade dos adolescentes à entrada atual; tempo de permanência sob 

os cuidados da instituição de acolhimento; ocorrência de visitas de pessoa da família e/ou rede de apoio; e 

destino no pós-acolhimento. 

2.4) Procedimento de análise de dados: as informações coletadas foram codificadas de acordo com as nove 

variáveis de estudo e transferidas para planilha no programa Excel, da Microsoft. Após a primeira fase de 

descrição dos resultados, houve uma comparação com trabalhos que tiveram pesquisas semelhantes. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 
 

No período em estudo foram acolhidos 16 adolescentes, sendo oito do sexo feminino e oito do sexo 

masculino, com média de idade de 14,8 anos, desvio padrão de 2,1 anos. Os estudos de Gontijo, Buiati, Santos 

e Ferreira (2012) no sudeste do país também apresentou equivalência na divisão dos sexos. No trabalho de 

Corrêa (2016) o resultado mostrou-se distinto, 58,7 % dos adolescentes acolhidos eram do sexo feminino. 

Ao chegarem no EAP, três adolescentes apresentaram algum tipo de lesão corporal, dois não 

apresentaram e os demais (9/16) não foi relatado no prontuário a respeito desse fator. Sobre alterações de 

ordem emocional no momento de chegada, foi identificado que seis apresentaram, três não apresentaram e que 

os demais (7/16) não havia registro. Na pesquisa de Corrêa (2016) também apareceu falta das devidas 

informações no prontuário de 70,2 %. 

Verificou-se que 12 adolescentes fazem uso de outros serviços da rede, destacando-se os serviços 

médicos, odontológicos e psicológicos. No estudo de Gontijo, Buiati, Santos e Ferreira (2012) foi mostrado 

que 49,7% dos acolhidos faziam uso de serviços médicos, psicológicos ou psiquiátricos. Nos achados de 

Corrêa (2016) foi identificado que 58,2% dos adolescentes acolhidos também tinham esses atendimentos 

garantidos. 

Quanto ao motivo para o acolhimento, foi identificado mais de um motivo, sendo a negligência 

(8/16), o abandono familiar (5/16) e a vulnerabilidade social (5/16) os principais. No estudo de Corrêa (2016) 

os motivos de negligência e abandono familiar também tiveram destaque, sendo o primeiro em 43,6% dos 

casos e o abandono familiar em 21,3%. Já nos estudos de Gontijo, Buiati, Santos e Ferreira (2012) os dois 

principais motivos foram também a negligência em 35,4% dos casos e o fator socioeconômico em 7,94% dos 

casos juntamente com o uso de álcool e droga por parte dos responsáveis. 

Observou-se que 7/16 estavam em seu primeiro acolhimento, e que no EAP, grande parte (12/16) 

estava acolhida lá pela primeira vez. Nos achados de Correa (2016) 37,8% dos adolescentes estavam passando 

pelo primeiro acolhimento, e mais da metade (51,6%) já haviam sido acolhidos em outras instituições. 

Verificou-se que a maioria dos acolhidos (12/16) tinham irmãos acolhidos também no EAP, e 6/16 possuíam 

irmãos que já haviam sido acolhidos anteriormente no EAP ou na Casa de Passagem. No estudo de Gontijo, 

Buiati, Santos e Ferreira (2012) 65% também estavam acolhidos conjuntamente com irmãos, e 74,55% já havia 

possuído irmãos acolhidos anteriormente. Nos dados de Corrêa (2016) revelou que 22,2% dos adolescentes no 

estudo também possuíam irmãos acolhidos conjuntamente, e 10,2% separados. Em vista disso, a mesma cita 

que: 

O número expressivo de acolhimento de irmãos na mesma instituição foi um dado também 

encontrados por Cavalcante (2008), Ianelli et al. (2015), Siqueira e Dell’Aglio (2010) e Serrano (2011). O 

acolhimento de irmãos tem sido interesse de pesquisadores como Almeida, Maehara e Rossetti-Ferreira 

(2011), Cavalcante, Costa e Magalhães (2012), entre outros. (p.117) 

Quanto ao tempo de permanência, verificou-se que cinco deles estavam acolhidos num período de 

cinco a dez anos, uma permaneceu apenas dois dias e dois há dez meses. A outra metade (8/16) não continha 

dados a respeito. Nos dados de Corrêa (2016) apenas 10,7% dos acolhidos estavam no espaço a cinco anos ou 

mais. No estudo de Gontijo, Buiati, Santos e Ferreira (2012) 29,6% estavam acolhidos num período superior 

a dois anos. 

 Quanto à convivência familiar e/ou comunitária dos adolescentes acolhidos, verificou-se que apenas 

seis receberam visitas, sendo estas de genitora, genitor e parentes. Nos dados de Corrêa (2016) 50,7% dos 

adolescentes contaram com visitas da família e comunidade. Grande parte dos adolescentes (13/16) fizeram 

saídas do EAP para casa de familiares ou de alguém da comunidade. No estudo de Gontijo, Buiati, Santos e 

Ferreira (2012), apenas 10,65% dos acolhidos puderam sair do espaço para visitas.  

 Em relação ao desligamento dos adolescentes do EAP, a metade (8/16) na data de coleta de dados já 

havia deixado o acolhimento, sendo que 6/8 foram destinados à casa de familiar, um deles foi encaminhado 

para o espaço de acolhimento do munícipio onde a genitora residia para que pudesse haver tentativa de 

reintegração familiar; o outro não continha informação a respeito de seu destino. Na pesquisa de Corrêa (2016) 

no período da coleta, 29,8% dos adolescentes ainda permaneciam acolhidos. 9,7% dos adolescentes que 

haviam deixado o espaço, também haviam sido direcionados para casa de família extensa, e 18,2% para família 

monoparental. No estudo de Gontijo, Buiati, Santos e Ferreira (2012), 46,15% voltaram para suas famílias de 

origem e 14,79% direcionaram-se a uma família substituta. 



 
 

A respeito dos demasiados itens onde encontrou-se uma carência de informações, Segundo Corrêa 

(2016) esta realidade de falta de informações, especialmente em pesquisas com fonte documental, não é uma 

realidade somente da presente pesquisa; a autora cita que trabalhos como o de Cavalcante (2008), em pesquisa 

realizada no Norte e de Serrano (2008) no Sudeste do Brasil, também encontraram dados faltosos nos 

prontuários de crianças acolhidas investigadas a partir de fonte documental. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que os dados de Correa (2016) e Gontijo, Buiati, Santos e Ferreira (2012) também 

demonstram que a negligência familiar está entre o principal motivo que levam à institucionalização dos 

adolescentes. Outro dado semelhante a estes estudos, diz respeito ao número expressivo de irmãos acolhidos 

conjuntamente. Segundo as Orientações Técnicas (BRASIL, 2009), crianças e adolescentes com vínculos 

parentescos não devem ser separados ao serem direcionados para serviço de acolhimento, a não ser que esteja 

claro algum tipo de risco. Manter esses irmãos juntos ajuda a preservar os vínculos familiares e história de 

vida. Os resultados obtidos com o presente estudo podem contribuir para a realização de intervenções que 

venham beneficiar o público-alvo, visando melhoria na forma de atendimento dos mesmos e de suas famílias, 

e melhorias na vivência no espaço de acolhimento. Assim como também, proporcionar o incentivo de pesquisas 

futuras na mesma área.  
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