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Resumo  

O presente trabalho teve por objetivo pesquisar se os professores são preparados 
para trabalhar com as crianças que se encontram em acolhimento institucional; 
refletir sobre a relação criança-escola-abrigo, bem como sobre a importância da 
instrumentalização do professor para o trabalho docente com a criança acolhida na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; e investigar sobre a 
existência de conhecimentos sobre como trabalhar com a criança em acolhimento 
institucional nos cursos de formação inicial de professores. Para esta finalidade 
desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, bem como analisou-
se o currículo do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estadual de 
Londrina – UEL, para verificar a existência da temática em questão no ementário do 
curso. Espera-se com esse estudo, contribuir com a formação inicial e continuada 
dos professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental no que 
diz respeito ao trabalho docente junto às crianças que se encontram em acolhimento 
institucional. 
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Introdução  

No âmbito educacional são recentes e pouco frequentes os estudos, 

pesquisas e trabalhos voltados ao tema adoção, inclusive no que diz respeito às 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento institucional, 

o que pode ser considerado uma vertente relacionada ao tema adoção, uma vez que 

muitas encontram-se a espera de uma família. 

Dessa maneira, elencamos aqui algumas das questões que nos 

instigaram a realizar esse estudo, tais como: Como a escola trabalha com a 

instituição acolhedora, o “abrigo”? Como ocorre a relação criança-escola-abrigo? Os 

cursos de formação inicial e continuada de professores instrumentalizam os 
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docentes para lidar com a criança em acolhimento institucional? Entretanto, optou-se 

pela questão-problema: Os professores são preparados para trabalhar com as 

crianças que se encontram em acolhimento institucional no ambiente escolar? 

A fim de refletir acerca desta questão, realizou-se uma pesquisa 

qualitativa do tipo bibliográfica por meio de pesquisas em sites ‘especializados’, 

livros, revistas científicas, anais de eventos, teses, etc., bem como, analisou-se o 

projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia da UEL a fim de verificar a 

existência da temática em questão no ementário do curso. O respectivo trabalho é 

fruto do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica, vinculado ao Projeto de 

Pesquisa ‘A cultura da adoção no contexto da educação infantil e dos anos iniciais 

do ensino fundamental: um estudo sobre concepções e práticas na organização do 

trabalho pedagógico’.  

Assim, com o desenvolvimento desta pesquisa tivemos a intenção 

de intensificar e problematizar a discussão do tema Adoção no âmbito escolar, 

buscando refletir acerca da formação de professores para o trabalho pedagógico 

junto às crianças que se encontram em situação de acolhimento institucional, 

considerando a educação, o espaço escolar e a relação com os professores e 

instituição educacional como primordiais ao desenvolvimento cognitivo, físico e 

social destas crianças. 

 

Desenvolvimento 

Desde o período colonial há concepções equivocadas acerca do 

tema adoção, as quais se pautam em uma cultura sob a perspectiva do “mito da 

herança consanguínea”, do abandono, preconceitos, vitimização e estereótipos. 

Essas concepções construídas socialmente ao longo dos anos no Brasil e no mundo 

se configuram e são entendidas de forma pejorativa, acarretando em consequências 

imensuráveis, principalmente ao que tange o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes afetadas por essa situação.  

Essas concepções ainda são comuns na contemporaneidade, e 

acabam por refletir nos espaços e contextos escolares. As consequências da 

incompreensão acerca da temática são apontadas por professores e profissionais da 

educação no desenvolvimento intelectual, aparecendo à situação de acolhimento 
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institucional como justificativa ao baixo desempenho educacional e as dificuldades 

na aprendizagem.  

Na perspectiva de ‘superação’ desta cultura de adoção e das 

concepções retrógradas e equivocadas sobre as crianças em situação de 

acolhimento institucional, defendemos que os processos de desenvolvimento 

humano, nunca são processos lineares e que não ocorrem isoladamente, mas 

sempre em consonância e interação com a sociedade. Portanto, torna-se necessário 

considerar o contexto social o qual a criança está inserida ao se abordar as 

questões relativas ao desempenho escolar, tais como, a instituição acolhedora, a 

família ‘adotiva’, a família de origem e também a escola.   

Para Veloso, Zamora e Rocha-Coutinho (201[?]), muitos professores 

não sabem lidar com as realidades que envolvem o tema adoção por não terem 

recebido conhecimentos acerca do tema em sua formação acadêmica, o que os 

levam a ter atitudes equivocadas ao se depararem com situações que envolvam a 

adoção ou a institucionalização de seus alunos, como por exemplo, a superproteção, 

a criação de mitos sobre a sua origem ou designação de comportamentos 

inaceitáveis ao elo consanguíneo.  

Para Calado apud Caio (2014, p.38), “[...] é necessário efetivamente 

que os professores tenham competências interculturais desenvolvidas através da 

formação, de forma a conseguirem desenvolver o currículo de uma forma isenta de 

estereótipos socioculturais e étnicos”. E concordando com tais perspectivas sobre a 

necessária formação de professores para o trabalho junto às crianças que se 

encontram em situação de acolhimento ou que constituíram famílias por meio da 

adoção é que buscamos analisar o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina.  

Esta consulta e analise do Projeto Pedagógico do curso de 

Pedagogia da UEL consistiu na busca por conteúdos referentes ao tema adoção no 

currículo do mesmo. E por meio desta foi possível constatar que ao todo no 

ementário do curso somam-se 48 disciplinas, todas de caráter obrigatório, 

organizadas em regimes semestrais e anuais distribuídas ao longo dos quatros anos 

e meio de duração do curso de Pedagogia – UEL. E ao analisar a ementa e 

objetivos de cada uma destas disciplinas não foi possível encontrar conteúdos 

especificamente direcionados a trabalhar a temática sobre adoção.  
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No entanto, destacam-se duas disciplinas que, por meio da ementa 

e dos objetivos, demonstram proximidade e possibilidade da inserção da temática 

em seus conteúdos. A primeira, disciplina foi a de Educação e Diversidade, e a 

segunda Saberes e Fazeres do Professor diante das dificuldades de Aprendizagem, 

onde respectivamente possibilitariam trabalhar as diversas composições familiares e 

suas ‘implicações’ no cotidiano e contexto escolar, dando abertura assim, para se 

abordar as famílias constituídas por adoção e a situação de acolhimento institucional 

e as dificuldades de aprendizagem supostamente causadas por questões afetivas e 

psicológicas consequentes do relacionamento ou não-relacionamento familiar.  

Outra análise do Projeto Pedagógico deste mesmo curso, realizada 

por Moreno e Batista (2017), também constatou a ausência de conteúdos 

específicos sobre adoção no ementário das disciplinas, mas intuem que o assunto 

pode ser abordado dentre os conteúdos de algumas disciplinas, como Coordenação 

do Trabalho Pedagógico Escolar e não-Escolar A, Educação Infantil A, e a disciplina 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil A.  

Isto posto, entende-se que a proposta do referido curso objetiva uma 

formação integral, buscando por meio das diversas disciplinas e conteúdos preparar 

o aluno da formação inicial para a atividade profissional. E mesmo que este não 

contemple nas ementas de suas disciplinas a temática sobre adoção, compreende-

se por meio da análise realizada que há a possibilidade de se trabalhar a adoção 

dentre alguns conteúdos já trabalhados.  

Outro fator importante apresentado no Projeto Pedagógico do Curso 

de Pedagogia – UEL é a relevância destinada à formação continuada, onde este 

afirma que, “todas essas exigências para o ser professor fundamentam a defesa da 

necessidade de uma formação aprimorada, em dois momentos: inicial nos cursos 

superiores e, contínua, nos espaços de trabalho”. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2010, p.11).  

Ainda sobre o curso de Pedagogia da UEL, destacamos o 

reconhecimento por parte dos seus proponentes acerca da importância do tema 

Adoção na formação inicial dos pedagogos, pois, mesmo sem apresentar tal 

temática nos conteúdos programáticos do curso, o Departamento de Educação 

oferta por meio de seus docentes, o projeto de pesquisa “A cultura da adoção no 

contexto da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental: um estudo 
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sobre concepções e práticas na organização do trabalho pedagógico”, e também a 

disciplina especial 4EDU162 – Escola e Adoção, o que demonstra a consideração 

pelo tema, e serve como bom exemplo aos demais cursos de formação de 

professores. 

 

Conclusão 

Compreendemos ao decorrer deste trabalho, que o intuito deste 

questionamento não é simplesmente apresentar uma resposta pronta, mas sim de 

problematizar esta questão, a fim de enfatizar a importância da discussão deste 

tema na formação inicial e continuada de professores, de modo a romper com mitos, 

evitar o emprego de estereótipos, e evitar a justificativa às dificuldades de 

aprendizagem devido à institucionalização ou adoção da criança e do adolescente. 

Consideramos que a pesquisa trouxe uma contribuição importante 

dando visibilidade à temática em questão no âmbito da educação oferecendo aos 

profissionais da educação, em formação inicial e continuada, a possibilidade de 

refletir sobre a necessidade da instrumentalização do professor para o trabalho 

docente com a criança em instituição de acolhimento na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 
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