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Sugerimos aos serviços de acolhimento que façam à elaboração do seu PPP junto às crianças e 

adolescentes, consolidando o protagonismo infanto-juvenil.  

O referido documento precisa condensar e organizar a história, os princípios, os objetivos e os 

procedimentos adotados cotidianamente pelos profissionais. É importante ressaltar que são os 

atores da rede de defesa e atendimento que deve participar ativamente dessa construção, já que o 

que vai garantir a implantação e a efetividade desse documento é a apropriação das propostas 

apresentadas no PPP e a adesão a elas.  

A construção do PPP reflete a idéia do acolhimento com uma nova concepção de assistência social, 

distante da caridade, da benevolência e do assistencialismo. Traz a visão para um outro paradigma: 

o de GARANTIA DOS DIREITOS.  Desta forma, modificamos o entendimento sobre a função do 

serviço de acolhimento e alcançamos a esfera educativa da assistência social. 

Para iniciar a construção do PPP, precisamos discutir antes o sentido dessa MEDIDA PROTETIVA DE 

ACOLHIMENTO. A discussão precisa perpassar também pelo o que é PROTEÇÃO INTEGRAL, e se é 

FUNDAMENTAL A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.  

“Para garantir a oferta de atendimento adequado às crianças e aos adolescentes, os serviços 
de acolhimento deverão elaborar um Projeto Político-Pedagógico (PPP), que deve orientar 
a proposta de funcionamento do serviço como um todo, tanto no que se refere ao seu 
funcionamento interno, quanto seu relacionamento com a rede local, as famílias e a 
comunidade. Sua elaboração é uma tarefa que deve ser realizada coletivamente, de modo a 
envolver toda a equipe do serviço, as crianças, adolescentes e suas famílias. Após a 
elaboração, o Projeto deve ser implantado, sendo avaliado e aprimorado a partir da prática 
do dia a dia.” – Orientações Técnica. 
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Discutir com todos os envolvidos, o que se espera do serviço, a que este serviço se propõe e quais 

ações são propostas para o cumprimento do direito à saúde, à educação, à cultura, à moradia, à 

convivência familiar e comunitária, ao lazer, a profissionalização, à alimentação, traz para a 

responsabilidade do Poder Público, Sociedade e Família a garantia de todos estes direitos. Daí o 

termo “político”. Como trabalhar no sentido da proteção integral? A partir de qual perspectiva 

iremos planejar nossas ações?  

Precisamos nos conscientizar que a elaboração do PPP tem sempre de ser orientado pelo 

compromisso social, pelo protagonismo, pelo pertencimento, pela participação e cidadania. O PPP 

revela, portanto, como “o serviço” (institucional ou família acolhedora) pensa sua missão, também 

de ser um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão 

individualmente e coletivamente na sociedade. Como o serviço vai definir ações para serem 

executadas em determinado período de tempo. Tudo isso constitui a idéia “pedagógico” do 

documento.  

Exemplificando a articulação ente os termos “político” e “pedagógico”, utilizaremos uma questão 

comum: O DIREITO À ALIMENTAÇÃO. Sobre este assunto algumas questões devem ser feitas: A 

unidade de acolhimento possui refeitório ou sala de jantar? As crianças e adolescentes se servem 

ou são servidos? Existe liberdade na escolha do que comer? Existe desperdício? Como é a 

comunicação. Pode falar durante a refeição? É necessário rezar antes de comer? AS crianças e os 

adolescentes colaboram com a limpeza do local? Eventualmente, os (as) adolescentes colaboram 

com o preparo da alimentação? Os pratos e copos são de plásticos ou de louça? Existe cardápio 

balanceado pré-estabelecido? As crianças e adolescentes podem opinar sobre suas escolhas 

alimentares? A cozinheira é só cozinheira ou é também educadora/cuidadora? A criança e o (a) 

adolescente utilizam que tipo de talher? Os talhares está disponível ou existem restrições para usá-

los? A refeição é servida no mesmo horário para todos? Todos podem se servir dos mesmos 

alimentos? Restrições alimentares são respeitadas? Quem senta com quem e em que local? 

Educadores, técnicos, funcionários e crianças/adolescentes comem juntos? As 

crianças/adolescentes fazem fila para comer? Quais são as regras de higiene? E as de etiquetas? 

Quantas refeições são feitas por dia? Existem horários pré-estabelecidos? É obrigado a fazer todas 

as refeições?    
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Ufa... Essas questões demonstram que com a simples observação da organização da rotina 

alimentar é possível discutir o quando o serviço se afasta ou se aproxima dos novos paradigmas da 

garantia de direitos e bem-estar da criança/adolescente. A rotina cotidiana – “pedagógica” revela 

como se estabelecem as relações nos serviços, qual a proposta no sentido da autonomia, quais são 

os valores e concepções políticas. 

Outro exemplo para dinamizar a discussão é referente ao espaço físico, onde este também revela 

muito sobre a concepção que se tem sobre o que deve ser um serviço de acolhimento: Cabem 

todas as crianças/adolescentes na sala? Como os quartos são divididos? Existem banheiros 

masculinos e femininos? Onde são guardados livros, brinquedos, computador, e qual o critério de 

acesso a esses bens? Existem espaços livres para brincar? As crianças/adolescentes podem brincar 

na rua, praças do bairro? O que fica trancado na casa? Como é a organização do espaço privado de 

cada um (cama, armário, entre outros)? As roupas são coletivas ou individualizadas? Existe algum 

lugar para guardar objetos pessoais? Existem salas onde pode conversar com privacidade? Como é 

feito o uso do telefone? Como é o acesso a cozinha? ... 

Por isso tudo, as diretrizes propostas como políticas públicas para o acolhimento, revelam a um só 

tempo o que há de singular em cada serviço, aquilo que constitui sua identidade, o ambiente 

afetivo. Contudo, não se trata de copiar modelos prontos. 

O PPP que o serviço vai desenvolver para orientar seu trabalho deve abordar aquilo que é peculiar, 

considerando seu contexto social, seu mapeamento geográfico, seu quadro de funcionários, seus 

recursos disponíveis e principalmente sua história. Por isso, aconselhamos envolver as 

crianças/adolescentes na construção.        

A elaboração do PPP é uma oportunidade para recuperar a origem do serviço, por quem e como foi 

criado. Por que foi criado. Considerar o passado, a origem, os acontecimentos significativos dessa 

história é fundamental para a manutenção ou transformação de um projeto.  

Um fato interessante para a discussão é em relação ao precarização dos Recursos Humanos. 

Algumas funções que outrora eram ou são exercidas por voluntários exigem agora profissionais do 

quadro de RH do serviço. As tarefas eram exercidas conforme a necessidade e a boa vontade dos 
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colaboradores. Esse tipo de trabalho onde todos são responsáveis por tudo e ninguém é 

responsabilizado individualmente por algo pode gerar uma situação em que ninguém de fato se 

responsabiliza ou é cobrado. Desta forma, algumas tarefas essenciais para as crianças/adolescentes 

ficam a um segundo plano ou esquecido e outras são executadas na duplicidade. Por isso no PPP é 

preciso contemplar um capítulo sobre o RH contendo informações relevantes sobre o 

organograma, os cargos, as funções exercidas, horários, direitos, deveres. Além de os cargos 

estarem descritos no PPP, é fundamental que se tenham claro quais as habilidades e competências 

exigidas para cada cargo e como se dará o processo seletivo de todos os profissionais.  

Os procedimentos pelos quais as crianças/adolescentes passam, desde a sua chegada no serviço até 

o seu retorno à família, ou encaminhamento para família extensa ou substituta, também precisam 

ser definidos no PPP. É preciso prever o acolhimento, o dia a dia da cr/ad no serviço, a garantia 

principalmente da convivência familiar e comunitária e o processo de desligamento do mesmo do 

serviço. Na perspectiva da singularidade do atendimento o PPP deve estar relacionado com o Plano 

de Atendimento Individual – PIA. A esfera coletiva, abordada pelo PPP, não deve entrar em choque 

com as necessidades de cada criança/adolescente.  

Pensar uma proposta para o coletivo implica uma orientação para as práticas cotidianas e não 

sua massificação. 

Um exemplo para a frase acima são as regras impostas, cujo cumprimento depende do contexto de 

cada criança e adolescente, como horários de dormir e de acordar. Assim, aquela criança que toma 

determinada medicação tem maior necessidade de sono; um adolescente que estuda no período 

noturno precisa dormir e acordar mais tarde do que os outros. O PPP pode abordar esse tema, 

prevendo quer todos tenham horários estabelecidos conjuntamente, considerando que a rotina é 

estruturante e importante para o desenvolvimento, mas que o bom senso ao cumprimento dos 

horários deverá ser a partir das singularidades e necessidades das crianças e adolescentes acolhidos 

(as) no momento.  

Outro ponto a ser abordado no PPP é o fluxo do atendimento do serviço e a articulação com a rede 

(outros serviços). Nesse sentido, é preciso que o PPP encontre ressonância para que todos falem a 

4 



 
                                                          SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 
                                                          COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CPSE 
                                                          COORDENAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - COAC  

mesma língua garantindo assim os serviços solicitados. A harmonia da rede de defesa e 

atendimento reflete diretamente no tempo de permanência não serviço. 

Vale ressaltar a importância do debate constante acerca do conteúdo do Projeto Político 

Pedagógico com técnicos, funcionários, educadores e crianças/adolescentes, atribuindo assim um 

caráter dinâmico ao documento e promovendo um debate regular sobre os procedimentos 

adotados, seus sentidos, estabelecendo assim um processo de avaliação participativa. 

O PPP também deve prever métodos participativos de monitoramento e avaliação do atendimento 

ofertado pelo serviço. Os métodos devem incluir os envolvidos durante o acolhimento 

(funcionários, crianças/adolescentes, famílias, SGD, entre outros) e após o desligamento. A ação 

serve para corrigir rotas e alterar ações quando estas se mostram ineficientes.  

É preciso criar mecanismos de comunicação onde seja possível escutar o que os beneficiários de 

serviço têm a dizer. Canais onde o serviço possa ser criticado, de modo que os processos e 

procedimentos por ele oferecidos sejam aprimorados. Exemplos: entrevistas, rodas de conversas 

com crianças/adolescentes, rodas de conversar com famílias/familiares pesquisa de satisfação, 

acompanhamento pós-desligamento, revisão comunitária semana/mensal, entre outros.  
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O que é um projeto pedagógico e porque é necessário? 

 
Projeto Pedagógico segundo o Plano Nacional 
 
A rotina de um serviço que respeita o atendimento de forma individualizada estabelecendo um plano de 
vida individual para cada criança e adolescente acolhidos, priorizando a manutenção de vínculos familiares: 
 
 Condições físicas, psicológicas emocionais. 
 Aptidões, nível de desenvolvimento em relação à idade.  
 Necessidades urgentes de atendimento. 
 Relação familiar e histórico.  
 Possibilidades de retorno à família de origem. 
 Permanências mais prolongadas requerem projeto de vida de longo prazo. 
 Investimento no desenvolvimento: 

 Auto-estima; 
 Resiliência; 
 Autonomia;  
 Cidadania; 
 Superação das experiências de vida; 
 Preservação de vínculos familiares. 

 
O que é Projeto – Pedagógico - Político? 
Projeto - substantivo masculino - idéia, desejo, intenção de fazer ou realizar (algo), no futuro; plano; 
descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado; plano, delineamento, esquema; 
esboço ou desenho de trabalho a se realizar; plano. 
 
Pedagógico - Adjetivo - relativo à ou próprio da pedagogia. 
 
Pedagogia - substantivo feminino - ciência que trata da educação dos jovens, que estuda os problemas 
relacionados com o seu desenvolvimento como um todo; conjunto de métodos que asseguram a adaptação 
recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar... 
 
Política - substantivo feminino - arte ou ciência de governar; série de medidas para a obtenção de um fim. 
 
Projeto Político Pedagógico de um Serviço de para Crianças e Adolescentes 
Plano de governo do serviço, membro de uma rede de atenção e de formação, desenvolvimento e proteção 
para crianças e adolescentes atendidos, dentro de alicerces internacionais e nacionais de direitos e deveres. 

 
O PPP além dos cuidados básicos, tem como objetivo contribuir para que seus atendidos adquiram 
consciência de si, fortaleçam sua identidade e construam seu lugar social. Isto significa que cada criança 
e adolescente deve ser estimulado a se perceber como pessoa com potencial, a sair da situação de 
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dependente, do estigma de abandonado e carente, conquistando a autoconfiança, a autonomia e a 
emancipação. 
 
Por isso, esses serviços devem ter um projeto político-pedagógico bem desenvolvido, que seja uma 
hipótese de futuro, um lançar para frente. O projeto é pedagógico porque possui uma metodologia, 
uma concepção de formação, de ensinar e aprender. É político porque implica em participação, 
decisões, escolhas, tomadas de posição, levando em consideração princípios e valores implícitos e 
explícitos. Segundo Paulo Freire, “projeto é a marca da liberdade humana de querer transformar a 
realidade”. É uma proposta de mudança consciente e intencional. Sem ela, os objetivos dos serviços de 
acolhimento podem não se realizar e os resultados podem ser desastrosos: crianças e jovens saindo 
para o mundo despreparados, dependentes e enfraquecidos. 
 

O que deve considerar um Projeto Político Pedagógico 
 

ESTRUTURA - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (sugestão) 
 
I – Identificação do Serviço 
 
II – Histórico do Serviço – da Instituição 
- Histórico, os principais momentos, as principais mudanças e melhorias, em especial se for anterior ao ECA, 
atual composição da diretoria. 
 
III – Apresentação: 
- Contextualizar a realidade do município, a questão da criança/adolescente no município. 
 
III – Justificativa: 
- Explicitar o motivo da implantação do serviço, sua importância para o município e famílias 
atendidas, os valores que permeiam o trabalho e a ação de todos os envolvidos, dados quantitativos - 
diagnóstico. Razão de ser do serviço dentro do contexto social do local, cidade, estado e país. 
 
IV – Objetivos: 
- Geral: A Implantação do Serviço de Acolhimento Institucional. 
- Específicos: Explicitar o que se quer atingir de forma específica. 
 
V – Perfil do Público Atendido 
 - Idade, sexo, motivos do acolhimento, incidência estatística de motivos do acolhimento, região de 
moradia das famílias e suas principais características, faixa etária. 
 
VI – Organização do serviço de acolhimento: 
- Descrever o espaço físico; 
- Recursos Humanos (funções, cargos, responsabilidades, atribuições, direitos, deveres, critérios 
para seleção, turnos, etc) 
- Voluntariado – processo de adesão; 
- Aptidões e motivações para cada cargo e função, modo de contratação, ferramentas de 
capacitação e supervisão; 
- Organograma; 
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VII – Metodologia de Ação - Procedimentos: 
- Valores do Serviço (lista de valores que permeiam o trabalho e ação de todos os que trabalham e 
vivem no serviço) – participação dos acolhidos e dos pais; 
- Propor quais atividades realizar e como fazê-las, tendo como finalidade atingir os objetivos 
proposto (recepção, acolhida, diagnóstico feito acerca da criança ou adolescente e sua família); 
- Relatar as ações que serão desenvolvidas com a criança\adolescente, com a família, com a 
comunidade; 
- Elaborar o Plano de Atendimento Individual e o acompanhamento do mesmo; 
- construção da rotina pedagógica; 
- Esquematizar atividades psicossociais visando trabalhar questões pedagógicas, complementares, 
auto-estima, resiliência, autonomia, entre outros temas. Observação: garantir a participação das 
crianças/adolescentes dos serviços da rede socioassistencial, educacional, entre outros); 
- Organizar atividades com as famílias de origem, apontando a preservação e fortalecimento do 
vínculo e a reintegração familiar, ou com as famílias substitutas, prezando uma transição mais 
tranqüila para todos os envolvidos (criança/adolescente, família substituta, funcionários e 
demais crianças/adolescentes acolhidos); 
- Processo de desligamento. 
 
VIII – Processo de Formação dos Funcionários, Educadores, Cuidadores e Técnico: 
- Planejar capacitações para os funcionários. 
 
IX – Monitoramento e Avaliação do Serviço: 
- Planejar como será realizada esta ação contínua; 
- Este tópico visa monitorar todas as atividades realizadas por todos os envolvidos com a unidade 
de acolhimento (funcionários, crianças\adolescentes, família, comunidade, escola, unidade de 
saúde, etc). 
- Métodos de monitoramento e avaliação dos serviços de funcionários, voluntários e atendidos 
durante o acolhimento e pós desligamento. 
 
X – Fluxo de atendimento e articulação com os demais serviços que compõe o Sistema de 
Garantia de Direitos: 
- Mapear e fortalecer o diálogo entre os serviços de acolhimento e a rede socioassistencial, 
definindo responsabilidades e competências dos entes envolvidos – Judiciário, MP, CT, CMDCA, 
CMAS, Saúde, Educação, CRAS, CREAS, Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer, entre outros. 
 
XI – Regras de Convivência: 
- Definir Direitos, Deveres e Sanções de todos os envolvidos (crianças\adolescentes, funcionários, 
familiares, Conselho Tutelar, Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude, CREAS, CRAS, 
Saúde, Educação e Assistência Social, e demais agentes que estejam comprometidos com o 
serviço). 
 
XII – Recursos: 
- Explicitar quais sãos os Recursos Humanos e Materiais necessários para desempenhar o serviço na 
unidade de acolhimento. 
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XIII – Recursos Financeiros: 
- Sustentabilidade, existência ou não de convênio/cofinanciamento. Como se dá o processo de 
capacitação de recursos. 

 
 

PRINCÍPIOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 
 
Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar 
Todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de manter o convívio com a família (nuclear ou extensa, em 
seus diversos arranjos), a fim de garantir que o afastamento da criança ou do adolescente do contexto familiar seja 
uma medida excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e/ou psíquica13. 
. 
Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar 
Quando o afastamento do convívio familiar for medida mais adequada para se garantir a proteção da criança e do 
adolescente em determinado momento, esforços devem ser empreendidos para viabilizar, no menor tempo  
possível, o retorno seguro ao convívio familiar, prioritariamente na família de origem e, excepcionalmente, em 
família substituta (adoção, guarda e tutela), conforme Capítulo III, Seção III do ECA. 

 
Preservação e Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários 
Todos os esforços devem ser empreendidos para preservar e fortalecer vínculos familiares e comunitários das 
crianças e dos adolescentes atendidos em serviços de acolhimento. Esses vínculos são fundamentais, nessa etapa do 
desenvolvimento humano, para oferecer-lhes condições para um desenvolvimento saudável, que favoreça a 
formação de sua identidade e sua constituição como sujeito e cidadão. 
 
Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e Não Discriminação 
A organização dos serviços deverá garantir proteção e defesa a toda a criança e adolescente que precise de 
acolhimento. Devem ser combatidas quaisquer formas de discriminação às crianças e aos adolescentes atendidos 
em serviços de acolhimento e às famílias de origem, baseadas em condição sócio-econômica, arranjo familiar, etnia, 
religião, gênero, orientação sexual, ou, ainda, por serem pessoas com necessidades especiais em decorrência de 
deficiência física ou mental, que vivem com HIV/AIDS ou outras necessidades específicas de saúde. 
O Projeto Político Pedagógico do serviço deve prever estratégias diferenciadas para o atendimento a demandas 
específicas, mediante acompanhamento de profissional especializado. Além disso, a articulação com a política de 
saúde, de educação, esporte e cultura deve garantir o atendimento na rede local a estas crianças e adolescentes 
(serviços especializados, tratamento e medicamentos, dentre outros) e a capacitação e apoio necessário aos 
educadores/cuidadores e demais profissionais do serviço de acolhimento.  
 
Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado 
Toda criança e adolescente tem direito a viver num ambiente que favoreça seu processo de desenvolvimento, que 
lhe ofereça segurança, apoio, proteção e cuidado. 
Nesse sentido, quando o afastamento for necessário e enquanto soluções para a retomada do convívio familiar 
forem buscadas, os serviços de acolhimento deverão prestar cuidados de qualidade, condizentes com os direitos e as 
necessidades físicas, psicológicas e sociais da criança e do adolescente. Para tanto, o atendimento deverá ser 
oferecido para um pequeno grupo e garantir espaços privados, objetos pessoais e registros, inclusive fotográficos, 
sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente. 
A organização de condições que favoreçam a formação da identidade da criança e do adolescente implica o respeito 
à sua individualidade e história de vida. O planejamento do atendimento no serviço deve possibilitar, portanto, 
espaços que preservem a intimidade e a privacidade, inclusive, o uso de objetos que possibilitem à 
criança e ao adolescente diferenciar ‘‘o meu, o seu e o nosso’’. 
 
Garantia de Liberdade de Crença e Religião 
Os antecedentes religiosos de crianças e adolescentes devem ser respeitados tanto pelo serviço de acolhimento 
quanto por aqueles com os quais venha a manter contato em razão de seu acolhimento. ‘‘Nenhuma criança ou 
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adolescente deverá ser incentivado ou persuadido a mudar sua orientação religiosa enquanto estiver sob cuidados’’ 
em serviço de acolhimento. 

 
Respeito à Autonomia da Criança, do Adolescente e do Jovem 
As decisões acerca de crianças e adolescentes atendidos em serviços de acolhimento devem garantir-lhes o direito 
de ter sua opinião considerada. O direito à escuta, viabilizada por meio de métodos condizentes com seu grau de 
desenvolvimento, deve ser garantido nas diversas decisões que possam repercutir sobre seu desenvolvimento e 
trajetória de vida, envolvendo desde a identificação de seu interesse pela participação em atividades na 
comunidade, até mudanças relativas à sua situação familiar ou desligamento do serviço de acolhimento. 

 

 
 

Dimensões do Projeto Político Pedagógico --- PPP 
 
1. Projeto coletivo 
O que marca e caracteriza um PPP é a sua natureza coletiva e democrática. Não é um projeto feito por um só 
e não é feito por alguém externo ao serviço. É necessário que seja construído nos serviços de acolhimento, 
por todos os envolvidos no processo educativo. 
Estão incluídos, além dos profissionais e educadores, as crianças e os adolescentes, suas famílias e os 
parceiros do serviço, a Vara da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, a Escola, o Posto de Saúde, entre 
outros. 
Como incluir todos no Projeto Político Pedagógico? 
A inclusão se faz com o diálogo; o debate; a conversa constante; as reuniões sistemáticas; a problematização 
do cotidiano; a permanente indagação, que leva os profissionais e parceiros a conhecerem as necessidades, 
os desejos e as aspirações das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, credenciando-as, assim, 
para participar da construção e do monitoramento do projeto educativo com suas observações, iniciativas e 
criatividade. Uma proposta de acolhimento renovadora transforma a instituição numa comunidade que está 
cotidianamente se recriando a partir da escuta e observação das expressões dos seus integrantes. É uma 
instituição em movimento, que vai possibilitar novas formas de inserção social. 
 
2. Lugar de escuta e possibilidade de conhecer cada pessoa 
Quem é você? O que você tem para me dizer que eu não sei? 
Os serviços de acolhimento precisam ser essencialmente um lugar de escuta. Suas atividades deverão ser 
ocasiões para que todos, crianças e adolescentes, se expressem se conheçam e sejam conhecidos. 
Poder ser ouvido e acreditado; 
Poder fazer parte de um grupo; 
Poder ser respeitado na sua forma singular de ser. 
É importante que muitas estratégias de observação, de cuidado e ação sejam desenvolvidas no cotidiano dos 
serviços para que as pessoas possam se colocar, agir e se desenvolver. Isto se refere também às famílias das 
crianças e dos adolescentes e aos educadores. 
 
3. Lugar de acolhimento 
Receber, acolher, cuidar, conhecer... 
Muitas vezes, o acolhimento começa antes de chegar ao serviço. Todas as ações das crianças e dos 
adolescentes são oportunidades de expressão de si e de reconhecimento. Eles precisam ser cuidadosamente 
ouvidos e acompanhados para que se possa construir com eles um projeto de atendimento. Acolher seu 
jeito de ser, perceber o que trazem, sempre de forma muito positiva, faz parte do acolhimento. Esta mesma 
atitude de acolhida permanece durante toda a estada desse novo membro nos serviços de acolhimento, 
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adequando-se sempre à modalidade de cada serviço, quer seja abrigo institucional, casa-lar, república ou 
família acolhedora. 
 
4. Lugar de convívio para se relacionar e se tornar independente 
A vinculação e a autonomia 
Conseguir conhecer e compreender crianças e adolescentes é função primordial dos serviços de 
acolhimento. Por meio das ações cotidianas elas falam de si, e nesses momentos os educadores podem e 
devem apoiá-las na sua relação com o mundo e consigo mesmas. 
Quando crianças e adultos se vinculam e introjetam as boas experiências de relacionamento, uma relação de 
confiança e de afeto está se desenvolvendo entre eles. A construção afetiva nas relações internas desses 
serviços provoca aconchego, proteção, intimidade. Mas simultaneamente existe a necessidade de provocar a 
autonomia e a independência das crianças e dos adolescentes acolhidos, respeitando as características de 
cada faixa etária. 
Desde bebê procura-se dar à criança aconchego e provocar independência, favorecer a ampliação de suas 
relações, enriquecerem suas experiências. Em cada idade a autonomia é incentivada como algo interessante 
a ser conquistado: o mundo é importante de ser descoberto. 
Em cada idade os educadores devem estudar e planejar como fortalecer os vínculos com a criança e o 
adolescente e, ao mesmo tempo, favorecer sua autonomia e independência. 
Quanto melhor é o vínculo, melhores as condições para conquistar autonomia. Poder fazer sozinho porque 
sabe que não está sozinho. 
Como esses serviços são muito supervisionados e criticados, é comum os educadores terem medo de 
permitir à criança ou ao adolescente a liberdade necessária para experimentar sua autonomia. Os 
profissionais, juntos, devem analisar seus medos e preocupações durante suas reuniões e criar 
procedimento para favorecer a autonomia daqueles que estão sob sua responsabilidade. 
 
É importante também nós nos prepararmos para receber quem chega. Abrir espaço interno para mais um no grupo. 
Cada um que chega muda à organização da casa que tem que se adaptar a ele. Não é fácil, mas já estamos ganhando 
flexibilidade para isto. (Depoimento de um educador). 
 
Os educadores se preocupam em pegar o bebê no colo, fazer contato visual, conversar, fazer massagem, acarinhar. Ao 
mesmo tempo, estimulam o bebê a ficar no chão com brinquedos para que explorem os próprios movimentos, o espaço, 
os objetos e se interessem em brincar com outras crianças. 
Em reunião, os educadores pensam como fazer quando saem com os jovens para proporcionar independência e 
iniciativa. Discutem a saída para festas, andar de transporte público e a possibilidade de ir à escola sozinho. 
 
Quando acompanham e supervisionam a criança e o adolescente para comprar a própria passagem, procuram mostrar 
modos de se lembrar do caminho, estimulam a observação dos nomes das ruas, ensinam como usar o telefone público, 
como usar dinheiro, como verificar o troco etc. (Depoimento de uma supervisora). 
 
5. Provisoriedade e projeto de vida 
A idéia de provisoriedade deve estar acompanhada do sentimento de intensidade e da visualização da 
proposta de futuro. Provisoriedade não significa pressa ou superficialidade. Significa seriedade no trabalho, 
pois o tempo, principalmente da criança, é curto e passa muito rápido. 
Quanto melhor for o trabalho nesses serviços, seja no atendimento à criança e ao adolescente, seja na 
pesquisa sobre a possibilidade e construção de futuro, mais abreviada será a passagem da criança por eles. 
Não se pode desqualificar ou negar o trabalho em função da provisoriedade. Não se pode negar a 
necessidade de vinculação e de bom atendimento porque as crianças vão sair. 
 
Era uma casa lar municipal. Havia interesse do município em estar em consonância com a lei e fazer daquele espaço 
provisório. Havia somente três adolescentes e estes não interagiam, não olhavam o rosto dos adultos, brincavam com 
uma bola improvisada de meia, se esquivavam de qualquer encontro. Não havia relacionamento ou aconchego na casa. 
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A funcionária era uma “tomadora de conta”, sem escolaridade ou projeto de atendimento. Dos poucos móveis da casa 
constavam uma televisão (no alto, inatingível), um sofá rasgado, alguns armários de aço com cadeados. A casa era 
vazia. Era um espaço sem identidade, sem alma, sem interação entre as pessoas. O psicólogo do município justificava o 
não investimento na casa porque era provisória. Era uma típica situação de “não ser”. (Depoimento de uma 
supervisora). 
 
6. Lugar de reconstrução da história de crianças e adolescentes 
Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde vou? Qual é o meu lugar no mundo? 
Todas as ações nos serviços de acolhimento são possibilidades de rever a história. Os serviços de 
acolhimento devem proporcionar aos acolhidos espaços de encontro consigo próprio para saber “quem sou 
eu e qual é o meu lugar no mundo”. Todas as ações nesses serviços devem estar articuladas para trazer esta 
possibilidade. 
Durante sua estadia nesses serviços, a criança ou o adolescente (de acordo com sua fase de 
desenvolvimento), por meio das ações que realiza e dos relacionamentos que estabelece com os adultos e 
parceiros, vai se expressando, tomando consciência de si, relembrando situações do passado e registrando 
situações do presente, sem negar o sofrimento, mas significando a vida, com o apoio positivo e esperançoso 
dos educadores. 
Tudo o que crianças e adolescentes trazem deve ser aproveitado pelo educador para relembrar e elaborar 
situações, para estimular as ações do momento e construir novas ações. 
 
Vitória (8) lembrou que a mãe (falecida) fazia uma macarronada que todos gostavam muito. A educadora provocou 
Vitória para lembrar-se de como era esta receita e pensaram nos ingredientes da macarronada. Junto com a cozinheira, 
fizeram o molho, fizeram a macarronada e serviram naquele almoço. 
 
Mais tarde Vitória escreveu no seu diário sobre o dia da macarronada de sua mãe e sua receita. A educadora 
aproveitou para fotografar aquele almoço que fez parte do álbum de Vitória e do álbum da história da casa. Aquela 
macarronada que passou a fazer parte do cardápio da casa recebeu o nome de Macarronada da Vitória. (Depoimento 
de um Coordenador). 
 
Em seu livro pessoal, crianças e adolescentes podem fazer muitos registros da vida atual e lembranças da 
vida passada, através de diário, livro de histórias, álbuns fotográficos, desenhos, etc. 
As crianças e os adolescentes registram quem são seus pais, seus irmãos, outros parentes, sua casa e tudo o 
que lembram e sabem de sua história passada. Registram, hoje, quem são os educadores, os colegas, quais 
as atividades de que gostam, os assuntos que estudam, os momentos importantes da vida cotidiana. Este 
material faz parte da bagagem da criança e do adolescente que o acompanhará no futuro. Eles levam 
consigo sua história registrada. As crianças, adolescentes e os educadores fazem também a história do 
acolhimento. Registram os dias de festas, os rituais, as situações especiais, que são fotografados e descritos 
num livro feito por todos e para todos. A vida na instituição de acolhimento é uma constante retomada do 
passado, consciência do presente, esperança no futuro. 
 
7. Rotina, um ritual! 
A rotina é a organização das ações nos serviços de acolhimento no tempo e no espaço. É a coluna vertebral 
do cotidiano desses serviços. É ela que define o que permanece e o que muda. Traz o equilíbrio do 
movimento entre a repetição e a transformação, organiza e dá parâmetros. Estabelece um ritmo. 
As crianças e os adolescentes devem aprender a rotina para ajudá-las a acontecer e se transformar. A rotina 
é o lado conhecido da realidade, pois se repete, acalma, dá segurança. Ao mesmo tempo antecipa o que vai 
acontecer e permite mudanças necessárias e criativas. 
Assim, a rotina, embora mantenha a constância, precisa ser flexível, levar em consideração as necessidades, 
o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. É modificada conforme eles mudam e 
com a sugestão e participação deles próprios. 
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Os rituais de chegada e despedida, os aniversários, as formaturas e outras datas significativas também são 
muito importantes, por serem construções simbólicas que marcam a importância desses momentos. 
 
Era um abrigo institucional de grupos de irmãos. As crianças menores criaram um ritual. Quando os grandes chegavam 
da escola, no fim da tarde, iam todas recebê-los no portão, de banho tomado, cantando repetidamente em coro “Os 
grandes estão chegando”. 
Era um momento importante de afeto entre pequenos e grandes. Era um momento afetivo de encontro entre irmãos. 
 
Havia rituais especiais criados em momentos diferentes. Jogos que se repetiam, momentos de olhar e ler livrinhos, 
momentos de fazer desenhos ou alguma brincadeira que surgia e se repetia como um ritual que, ao mesmo tempo, 
trazia novos elementos e propostas novas. Os educadores estavam sempre atentos observando a relação entre as 
crianças e os momentos que poderiam trazer cansaço e desequilíbrio no grupo para reorganizar as atividades. Há um 
interesse dos educadores de realmente perceber e apoiar as crianças. 
 
A rotina da chegada da creche na instituição de acolhimento era um momento especial citado pelos educadores. Os 
pequenos chegavam com um entusiasmo e alegria especiais se empoleirando no colo dos educadores, contando as 
aventuras do dia. Logo iam para o banho, momento de descontração e contato próximo. As crianças brincavam, se 
divertiam, tagarelavam. De pijama, iam para o jantar. Pequenos e grandes se encontravam numa intensa interação. 
Neste momento de chegada da escola havia uma repetição ritualística feita pelas crianças e pelos educadores. Era um 
momento agradável de encontro e acolhimento. (Depoimento de uma supervisora). 
 
8. O cuidado consigo próprio. O direito de ser e pertencer. 
Poder se perceber, se conhecer, dar nome ao que se está sentindo, o que se está precisando, o que se gosta 
e o que não se gosta é fundamental nessa pedagogia. Cuidar do corpo, valorizar a higiene, escolher suas 
próprias roupas, buscar suas preferências, pentear-se, banhar-se, perfumar-se são valores cultivados no 
acolhimento. 
Enquanto a criança está em serviço de acolhimento, está em um espaço especialmente organizado para ela. 
É seu ambiente primário, o que lhe dá maior aproximação consigo própria, com as outras crianças e com os 
adultos. 
Ter espelhos de vários tipos e tamanhos é importante. A criança deve se ver, observar suas mudanças, saber 
como é e se reconhecer. A forma como ela é interpretada e significada pelo adulto vai influenciar a forma 
como ela vai se ver e se significar. 
Crianças e adolescentes devem se expressar com espontaneidade e serem acolhidos pelo que são. É 
importante serem valorizados e se sentirem parte desse grupo, além de manterem o pertencimento ao seu 
grupo de origem familiar. Esta aceitação é introjetada pela criança e pelo adolescente, que passam a ter 
maior conhecimento e aceitação de si próprios. 
 
Havia um movimento na casa. Os adolescentes passavam suas camisas, se perfumavam, olhavam-se demoradamente 
no espelho. Tinham uma aparência cuidada, de quem estava orgulhoso de si. O coordenador da casa mostrava-se feliz 
como alguém também orgulhoso, que gosta e se diverte com este movimento. Havia na casa uma alegria própria da 
juventude. (Depoimento de uma supervisora). 
 
Antes de a criança ter condições independentes de autocuidado, os educadores precisam fazer isto com ela 
e por ela. 
 
Ana Lúcia (5) tem um comportamento autista em alto grau. Freqüentava como bolsista uma casa especializada para 
crianças especiais, um projeto particular, conseguido pelo abrigo institucional. 
Naquele dia havia uma festa a fantasia. As educadoras investiram na indumentária de Ana Lúcia. Ela ficou realmente 
linda vestida de bailarina, cabelo preso para trás, faces levemente rosadas. Todos contribuíram e todos se encantaram 
com Ana Lúcia. Sua chegada na escola emocionou pais e educadores. Ana Lúcia era a menina mais bonita do grupo. 
(Depoimento de uma supervisora) 
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9. As crianças entre si e o encontro entre educadores e crianças. Pensar e decidir! 
As crianças e os adolescentes interagem o tempo todo e um grande aprendizado está acontecendo nesta 
experiência de relacionamento. Aprendendo a se relacionar, aprendem a se vincular, a contar com o amigo e 
protegê-lo, aprendem a dar e receber, a brigar e fazer as pazes. 
Fazendo coisas juntas, se organizam nas brincadeiras, assumem responsabilidades em relação aos menores e 
a si próprias. As rodas de conversas, coordenadas pelos educadores, são exercícios importantes de falar e 
ouvir. Sentados em círculo, todos podem se ver, e cada um fala na sua vez. 
É o momento em que crianças e adultos avaliam o cotidiano, constroem regras e tomam decisões coletivas. 
É quando as individualidades se expressam e podem ser ouvidas por todos. As regras construídas 
coletivamente devem ser escritas e constantemente avaliadas. 
O educador-mediador cuida para que todos tenham oportunidade de falar, e os conflitos possam ser 
explicitados e elaborados. Nesses momentos, é preciso ficar claro que há um interesse dos educadores de 
realmente ouvi-los. Crianças e adolescentes aprendem a pensar, se colocar e a participar para decidir. 
 
Quando Lucas (12) chegou era acabrunhado, se escondia, ficava olhando pelas frestas das portas. De cabeça baixa, não 
olhava nos olhos. Hoje está solto, tem outra postura. Sabe se colocar, faz muitas perguntas, argumenta, luta pelo que 
quer. (Depoimento de educador avaliando o desenvolvimento do pré-adolescente). 
 
Joana (03) tinha uma vivacidade encantadora. Como qualquer criança de 03 anos, surpreendia com o que percebia e 
expressava. Brincando com José (2,5) disse solidária: 
– Vou te levar para minha casa. Vou pedir pra minha mãe te adota. Você que? – José fez que sim com a cabeça. 
(Depoimento de uma pedagoga). 
 
Na cultura de uma comunidade todos devem cuidar de todos. Logo as crianças aprendem que elas 
também cuidam, protegem, compartilham. A cultura desenvolvida pelos educadores entre si e com as 
crianças é repetida pelas crianças e adolescentes. Muitas vezes o cuidado é segurar, conter. Conter a 
raiva, conter a violência, conter a frustração. Firmeza, segurança e proteção! As crianças percebem e 
sentem a sinceridade e o cuidado dos educadores! 
 
Luis (6) tinha explosões de raiva e violência. Nesta hora sua força era difícil de conter. Seu colega de quarto Jorge (12) o 
entendia e protegia. Ambos tinham uma incrível confiança e vinculação. Um dia, na escola, Luis se descontrolou. Pegou 
um pau e, furioso, queria bater em quem se aproximasse. Jorge o encostou numa quina da parede e o conteve com seu 
próprio corpo. Parecia proteger Luis de si próprio, e o fazia tão naturalmente que enquanto o isolava dos outros 
enrolava um pião. “Foi uma das cenas mais incríveis que eu já vi”, disse um supervisor de serviços de acolhimento 
institucional. 

 
10. O direito de sonhar e desejar 
Todas as crianças e adolescentes imaginam seu futuro, sonham em ser adultos. Muitas vezes são ousadas 
nos seus sonhos, desejam muito, querem vencer, conquistar, ser os maiores e melhores. Compensam nos 
seus sonhos o sentimento escondido dentro deles: o de ser pequeno e de ter dificuldades no dia a dia. O 
sonho alivia, consola, empodera. E as crianças nesses serviços? Podem sonhar? 

“A violência nasce da falta de imaginação”, dizem alguns psicanalistas. É preciso transcender 
a realidade e construir novas realidades, novas saídas. O sonho é fundamental na vida 
de um homem. “A imaginação é mais importante que o conhecimento”, disse Einstein. 

Preocupados em não deixar sofrer, muitas vezes os educadores cortam os sonhos, querem que a criança não 
saia da realidade, não tire os pés do chão, não sonhe alto, com medo que se decepcione. 
No entanto, a imaginação dá exatamente esta possibilidade, a de sair da realidade, de pensar diferente, de 
se colocar em outro papel, de viver um outro lado, de sentir como é poder mais e ser melhor. A imaginação 
é fundamental para promover o desejo, a vontade de crescer. A violência nasce da falta de imaginação. Cabe 
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ao educador permitir que a criança e o adolescente sonhe e se sinta capaz de conquistar o sonho, partindo 
do cotidiano, partindo do aqui e agora, inventando saídas, transformando a realidade. 
 
Mariinha (7), nas suas brincadeiras, colocava a bolsa a tiracolo e chamava os menores para brincar. Dizia que era a 
mãe, fazia comidinha, saia para fazer compras, entretinha os pequenos. Saia várias vezes sempre dizendo que voltaria 
logo. A brincadeira levava horas, cortavam folhas, pedrinhas, faziam vários pratos. Assim, ela elaborava a falta que 
sentia da própria mãe e mantinha viva a idéia de sua volta para cuidar dos filhos. Ficava imbuída da idéia de que a mãe 
saía e voltava. Na brincadeira, Mariinha podia se colocar no outro lugar, experimentar como era ser mãe. Dizia que 
quando crescesse queria ser mulher, mãe de filhos. 
 
Jorge (14) queria ser dono da companhia de ônibus Itapemirim. Não queria ser um motorista de ônibus qualquer, mas o 
dono da empresa. Os educadores aproveitaram este desejo para estimulá-lo na escola, nos diversos aprendizados. 
Levaram-no para conhecer a empresa, conversaram sobre o funcionamento dela e sua complexidade. Jorge ia, aos 
poucos, conhecendo o mundo real sem perder o sonho. Trabalhou como aprendiz e economizou. Sem família ou 
parentes e sem possibilidade de adoção, permaneceu na instituição de acolhimento. 
 
Aos 18 anos, com apoio do coordenador, comprou uma “mobilete” de segunda mão. Naquele momento, a aquisição foi 
suficiente para acalentar o sonho. Jorge ganhou mobilidade e domínio do espaço e foi valorizado pelos colegas. 
Começava a conquistar seu espaço. (Depoimento de uma supervisora). 
 
É importante que os educadores levem a sério o desejo dos jovens e percebam como ouvir e apoiar o 
sonho e o desejo de futuro, mesmo que seja apenas o desejo de ter um tênis, ou de ser um jogador de 
futebol famoso, ou de ser o presidente da República. 
Quando o jovem tem sonhos, tem um sentido na vida e uma esperança de futuro. Aos educadores cabe 
ouvi-los, apoiá-los na escola, nas amizades, no fortalecimento do aqui e agora e, quem sabe, aproximá-
los da área de desejo e ajudá-los a se aprofundar no que gostam. Muitos serviços de acolhimento 
mantêm vínculos com crianças e adolescentes, hoje adultos, ali acolhidos anteriormente. Estes podem 
dar aos moradores atuais a idéia de que é possível construir o futuro. Pode-se trazer para esses serviços 
pessoas que estiveram acolhidos para que narrem suas conquistas, para acalentar os muitos sonhos das 
crianças e jovens. 
 
11. A motivação para a vida. Os serviços de acolhimento não podem ser o lugar da falta e 
da solidão 
A falta existe, não podemos negar a existência das dificuldades e da dor. Todos nós as temos, faz parte do ser 
humano. Podemos falar sobre elas e saber que o grande desafio da vida é saber lidar com a falta e o 
sofrimento. Podemos elaborá-los, superá-los buscando algo que nos interessa e nos faz ultrapassar os 
momentos difíceis. 
A motivação da vida está em buscar o seu sentido, principalmente por meio das pequenas coisas. Podemos 
procurar e aprender a viver uma vida alegre e lúdica. É muito importante que as crianças e os adolescentes, 
nesses serviços, não fiquem cultivando o lugar de ser menos, um coitado abandonado. Não vamos negar as 
dificuldades, mas o papel do acolhimento é justamente sair desse lugar e se fortalecer para lidar com o que 
der e vier. 
O lúdico de todo dia 
A brincadeira e os jogos são a cultura da infância. É a maneira de a criança conhecer e entender a realidade. 
As expressões artísticas são formas de elaborar e reconstruir a realidade. 
Criar motivação para as diferentes situações do cotidiano é fator importante nessa pedagogia. Introduzir 
as crianças nas regras, nas obrigações de arrumação e manutenção das suas coisas é um grande desafio. 
Arrumar sua cama, lavar a louça, cozinhar, pode e precisa ser uma conquista de prazer e liberdade. 
 
Os educadores discutiam na sua reunião como motivar os adolescentes para fazer os trabalhos da casa. Mas os 
adolescentes usavam todas as estratégias para fugir disto. 
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Escondiam os copos e pratos debaixo do sofá, dentro dos armários, jogavam as cuecas no jardim, e outras formas de 
fugir dos trabalhos domésticos. Os educadores resolveram abolir as reclamações das suas falas. Pensaram: “O que os 
jovens gostam? Receber os amigos? Fazer festas? Não é esta a melhor forma de se animar para cuidar da casa?”. 
 
Começaram a fazer encontros e estimular os jovens a receber os amigos para churrasco. Todos se animaram e 
trabalharam. Limpavam a casa constantemente. Descobriram suas qualidades. Havia o que gostava de lavar, outro de 
varrer, outro de cozinhar, outro de cuidar das plantas, outro de receber. Desde então uma nova cultura se instalou. Eles 
cuidavam da casa para receber os amigos. (Depoimento de uma supervisora) 
 
Na hora de dormir, o educador se aproximou da Tatiana (10) e combinaram: “Hoje, Tatiana é quem conta uma história”. 
Tatiana contou a história da menina Josefa, que lutou muito na vida para vencer. O educador ficou impressionado e 
perguntou. De onde vem esta história? Tatiana respondeu: É a história que a tia Josefa conta (educadora do outro 
plantão). Eu sempre peço para ela me contar a história de como ela cresceu. (Relato de um educador de abrigo 
institucional). 
 
12. As diversas formas de representação e linguagem 
É muito importante que crianças e adolescentes expressem o que sentem e pensam de diversas formas. 
Muitas linguagens podem ser desenvolvidas para expressar o pensamento.  
Cada linguagem traz um lado da realidade ou expressa a realidade de certa forma. Quanto mais formas de 
representação a criança desenvolve, mais ela desenvolve seus diferentes lados, capta e interpreta a 
realidade em ângulos específicos. 
As crianças aprendem a ler o mundo, falam e interpretam a realidade provocada pelos educadores. O 
mundo é para ser visto e comentado por elas. O educador é cuidadoso para ouvi-las sem criticá-las. Permite 
que suas opiniões sejam sempre ouvidas e compreendidas. Todas as formas de expressão são exercitadas: 
desenho, teatro, música, dança, artes marciais, esportes, fotografia, leitura e escrita. 
 
A leitura e a escrita precisam estar presentes intencionalmente no cotidiano desses serviços. Livros de 
diferentes tipos, lidos pelos adultos ou pelas crianças mais velhas, revistinhas, gibis, revistas semanais, 
receitas para cozinhar, cartas para os amigos ou a família, mensagem nos murais, avisos, mensagens-
surpresa, jornais do dia, jogos com perguntas e regras, receitas culinárias, são algumas das tantas formas de 
ter a leitura presente. Um diário para escrever o que aconteceu no dia é outro jeito de registrar momentos 
importantes e fazer a leitura e escrita presentes no cotidiano. 
 
Hoje, o jornal que chega todo dia é lido pelos educadores e pelos jovens. Discutem e comentam tudo: situações do 
cotidiano no país e no exterior, classificados, empregos, futebol etc. Mas não foi sempre assim. No começo ninguém 
ligava para o jornal. Foi um longo período de conquista deste interesse. (Depoimento de uma supervisora) 
 
13. O espaço físico revela uma proposta educativa – Construindo o espaço! 
Como as crianças e os adolescentes participam da construção do espaço desses diversos serviços? Como é a 
sala de estar onde o grupo conversa, brinca, joga? Como são as paredes? O que está colocado na parede? 
Sobre o que falam as paredes? Como é o quarto de cada morador? Há objetos pessoais que falam sobre sua 
vida? 
“Existe uma íntima relação entre a alienação do sujeito e a ausência de participação de construção do espaço por ele 
mesmo. O entorno vivido é um lugar de interações e trocas, matriz do processo intelectual. Quando o homem não 
ajuda a criar seu espaço, desconhece sua história e memória, este lugar é fonte de alienação. Ao contrário, a 
construção do espaço é desalienante, é processo de pertencimento, apropriação e consciência de si”.18 

 
18 SANTO S, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. 

 
Aquela casa era mesmo uma casa das crianças. Na sala havia um canto com poltronas em círculo e uma mesinha no 
centro onde havia sempre um grupo conversando. No outro canto havia uma cabaninha, onde os menores costumavam 

16 



 
                                                          SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 
                                                          COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CPSE 
                                                          COORDENAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - COAC  

considerar seu esconderijo. Havia um outro canto com um armário ao lado com jogos diversos, tipo xadrez, damas, 
pega-varetas etc. As estantes continham os livros mais significativos para as crianças e jovens, aqueles que eram lidos e 
folheados constantemente. Havia ainda um lugar para o “pimbolim” e a mesa de bilhar. Era um misto entre sala de 
jogos e sala de visitas. De tempos em tempos, os próprios moradores faziam mudanças, reorganizavam o espaço. 
(Descrição de um educador visitante de um abrigo institucional). 
 
A organização do espaço da casa fala do projeto pedagógico: provoca a ação, proporciona a articulação dos 
grupos de crianças com os adolescentes, tranqüiliza e aconchega. Os educadores estão sempre 
reorganizando o espaço junto com os moradores. Quando a criança vai embora, além das suas roupas e 
pertences, ela pode levar alguma coisa com ela, dado pelo grupo. Um brinquedo, um livro, ou o que 
decidirem. 
 
14. Formas de construção de si próprio no tempo 
É importante que o projeto deste serviço esteja inserido no tempo de uma cultura. O tempo deve ser algo 
consciente para crianças e adolescentes. A vida está sempre organizada no tempo e nesses lugares não é 
diferente. Se esse serviço deve dar consciência de si, deve dar consciência do tempo. 
Fazer o calendário da semana e do mês, saber dos seus compromissos, localizar-se no tempo, saber ver as 
horas, conhecer as estações do ano, relacioná-las com as mudanças da natureza, estar a par das festas 
regionais ou religiosas e de suas celebrações e significados são formas de crianças e adolescentes tomarem 
consciência de si e da realidade, dando sentido ao contexto cultural onde vivem. Planejar seu dia, sua 
semana, seu ano, sua vida, tudo isto faz parte da consciência do tempo no projeto de vida. 
Celebrar os aniversários permite que a criança entenda o seu significado e celebre o dia do seu nascimento 
convidando os amigos e a família, formulando desejo para o futuro. É importante entender e participar dos 
rituais da sua região, compreendendo seu significado. 
 
Paula (15) não queria celebrar seu aniversário como todos faziam. Por mais que os educadores propusessem, Paula 
rejeitava a idéia. Na tarde do seu aniversário Paula levantou-se repentinamente dizendo querer fazer uma festa de 
aniversário e saiu na rua procurando seus amigos. Os educadores e demais moradores imediatamente perceberam a 
oportunidade de celebração, se mobilizaram para fazer a comemoração. Compraram material para sanduíches, bolo, 
refrigerantes, fizeram uma mesa de aniversário com direito a velinhas, arrumaram o som e lugar para dançar, 
trouxeram plantas e flores para dentro de casa. Em uma hora a festa começou. Uma festa com o sabor de improvisação, 
divertida e cheia de significados. Os educadores comentaram como estão aprendendo a ter flexibilidade, aproveitando 
as oportunidades para criar novas possibilidades. (Depoimento dos educadores). 
 
15. O desafio da convivência comunitária 
Por conta dos serviços de acolhimento ser entendido como uma comunidade é muito comum à tendência 
de querer trazer todos os atendimentos externos para dentro, pois é difícil sair e transportar crianças e, ao 
mesmo tempo, cuidar dos que ficam. 
No entanto, para as crianças e os adolescentes é importante sair para a comunidade externa, estudar numa 
escola com outras crianças e jovens, freqüentar serviços da comunidade, andar em transportes públicos, 
conhecer a vida cultural, esportiva e de lazer do seu território. Tudo isso cuidando para que não tenha o 
estigma de “abrigado”. 
Se o atendimento levar em consideração o território, a criança, quando sair desses serviços, continua com os 
vínculos já conquistados. 
A instituição também precisa ser um espaço integrador das diferentes experiências da criança na 
comunidade. Cabe aos educadores ouvir o relato das crianças e dos adolescentes sobre suas diversas 
experiências, o que vai lhes possibilitar a elaboração e a integração das mesmas e fazê-los perceber e 
elaborar suas dificuldades. 
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Os amigos conquistados fora desses espaços podem participar das atividades internas da instituição, nas 
comemorações, nas atividades cotidianas, assim como as crianças e os adolescentes acolhidos podem e 
devem freqüentar a casa dos amigos sob os cuidados dos educadores. 
 
As crianças se queixavam de que seus colegas caçoavam por estarem acolhidos institucionalmente. A instituição tinha 
um espaço bonito com campo de futebol e lugar para brincar. Os educadores prepararam uma festa para os colegas, 
com futebol, brincadeiras e uma mesa de bolo, sanduíche e refrigerantes. Os colegas vieram, a escola colaborou, alguns 
professores também foram. Todos os convidados foram muito bem recebidos. As crianças acolhidas mostraram seus 
quartos, os espaços de brincar e estudar. Depois disso o tratamento com elas mudou. Todos queriam ir brincar, estudar 
e jogar na instituição. (Depoimento de uma supervisora) 
 
Quanto mais os educadores e profissionais se sentirem seguros para permitir que os adolescentes andem 
pela cidade, usem os transportes coletivos, vão para a escola sozinhos, maior autonomia estes irão adquirir, 
mas é muito importante que os educadores estejam atentos ao seu percurso, se estão demorando, o que 
estão fazendo. As crianças devem se sentir seguras para telefonar para o educador se precisarem de alguma 
coisa. A segurança se consegue pelo vínculo de confiança entre crianças e educadores do acolhimento. 
A comunidade também pode apoiar a instituição com trabalhos voluntários. Para isso, a pessoa deve ter um 
projeto claro, feito em parceria com a instituição, de modo a atender as necessidades das crianças e 
entendendo o papel social da instituição. 
 
16. Um olhar especial para os irmãos 
Uma importante função do acolhimento é fortalecer a capacidade protetiva das famílias para que seus 
membros se protejam entre si. Incentivar o estreitamento de vínculos entre irmãos acolhidos tem se 
mostrado um recurso importante. 
Pesquisas com crianças que estiveram acolhidas institucionalmente têm revelado que os vínculos que se 
mantém depois do acolhimento são principalmente entre os pares (amigos da instituição que 
desenvolveram irmandade) e entre os irmãos biológicos. 
Esses vínculos se formaram quando estes viveram juntos experiências, brincaram e compartilharam sua 
história na infância e adolescência. 
Pesquisas entre a população vulnerável mostraram que os irmãos, quando adultos, têm um papel 
importante na sua rede de proteção. Os irmãos mais velhos e os homens têm respectivamente um papel 
importante de proteção em relação aos irmãos mais novos e às irmãs mulheres, diminuindo a 
vulnerabilidade destas famílias. 
No entanto, é comum nas instituições não se cuidar dos vínculos entre as crianças e entre irmãos. Estes são 
separados com a divisão dos grupos por sexo ou por idade. Alguns irmãos, durante o acolhimento, não 
desenvolvem nenhuma aproximação ou perdem os vínculos que tinham e não se reconhecem mais como 
irmãos. 
No acolhimento institucional, se não há um objetivo sobre o que se quer desenvolver, as situações podem 
acontecer ou não, ficando ao acaso. Em geral, as programações não têm favorecido a vinculação entre os 
irmãos. 
No entanto, em um abrigo institucional específico, constituído de grupos de irmãos, as próprias crianças, 
inventaram um processo importante de aproximação entre si. Os profissionais, percebendo isto, 
fortaleceram esse aspecto na rotina e construíram uma programação para irmãos. 
 
Quando os maiores chegavam da escola (estudavam à tarde), os pequenos iam recebê-los festivamente. Os grandes 
entravam em casa como heróis e se divertiam muito com isto. Os irmãos se reconheciam e gestos especiais surgiam 
entre eles; depois do banho todos se juntavam para compartilhar várias atividades, como jogos, revistinhas e livros. 
Havia cenas especialmente interessantes de contato físico, proteção e interação. Nitidamente esse horário mostrava 
que havia uma relação de vinculação, uma espécie de aliança entre irmãos (Depoimento de um supervisor). 
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Há sempre muitas possibilidades para os irmãos estarem juntos, brincarem, compartilharem jogos, se 
ajudarem mutuamente – no banho, com as roupas, com a comida, com os brinquedos. Os educadores 
sugerem proporcionar horários em comum em casa ou fora dela, fazer com que os horários de visita 
contemplem a presença de todos os irmãos, dar oportunidade de os irmão visitarem juntos a família, 
garantir que eles ajudem a preparar as festas de aniversário uns dos outros, e muitas outras idéias. Assim, a 
interação entre os irmãos passou a fazer parte do projeto político pedagógico e do projeto individual de 
atendimento, cultivando esta relação. 
Incentivar esta relação de responsabilidade e cuidados entre irmãos não significa substituir a tarefa ou a 
responsabilidade do educador. O profissional percebe que esta vinculação entre irmãos é parte do projeto 
político pedagógico da instituição. 
Nos cuidados entre irmãos, os educadores do abrigo institucional perceberam que, quando os maiores 
cuidavam dos irmãos menores, eram solicitados pelos outros pequenos, que também queriam ser cuidados 
por eles. De bom grado, por alguns momentos, eles ampliavam seus cuidados, virando uma grande 
brincadeira interativa. Cuidar uns dos outros tornava-se então um grande jogo de interação e uma cultura da 
instituição. 
É claro que os educadores estavam sempre atentos fazendo parte do processo interativo. Este clima afetivo 
teve grande importância na formação dos meninos e meninas no abrigo institucional. 
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