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A presente monografia presta-se a observar como se dá a medida de proteção, 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, de acolhimento institucional à luz 

da problemática racial. Isto porque, uma esfera que visa à proteção infantojuvenil 

não deveria sofrer a influência da estrutura social vigente, ainda mais se esta for 

racista, sob pena de o sistema protetivo promover desigualdades. Nesse passo, a 

presente pesquisa tem por problema questionar se há impacto do racismo estrutural 

na determinação e execução da medida protetiva de acolhimento institucional. Sob o 

aspecto geral, objetiva-se verificar como a raça afeta a aplicação da medida, ante o 

racismo estrutural. São objetivos específicos conceituar os termos raça, cor e etnia, 

identificar quem sofre racismo no Brasil e a influência deste sobre o Direito. Busca-

se, também, analisar o sistema protetivo à criança e ao adolescente, bem como 

compreender as medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

foco no acolhimento institucional. Por fim, objetiva-se analisar, historicamente, a 

proteção de crianças e adolescentes negros no Brasil e realizar estudo de caso para 

analisar a influência da raça sobre o acolhimento institucional. Para tanto, utiliza-se 

os métodos dedutivo e monográfico, bem como exploratório, ao realizar estudo do 

acolhimento institucional no município de Porto Alegre-RS em 2019, através das 

abordagens quantitativa e qualitativa. Verificou-se que a amostragem colhida foi 

afetada de forma considerável pelo racismo estrutural, bem como se identificou a 

necessidade dos operadores do sistema protetivo assumirem a pauta racial para se 

garantir maior equidade na aplicação da medida de acolhimento institucional. 
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