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CAGNANI, Larissa Jandyra Ramos Paula. Modalidades de intervenção do psicólogo em um 

serviço de acolhimento – Abrigo. 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa pretende descrever e analisar as modalidades de intervenção do psicólogo em 

um serviço de acolhimento – abrigo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de fundamentação 

teórica na psicanálise.  

A atuação do psicólogo nesse formato de instituição de acolhimento é bastante recente e, 

partindo de minha experiência de trabalho, selecionei uma intervenção em grupo realizada 

com as educadoras do abrigo, bem como o caso de uma criança de cinco anos e outro de uma 

adolescente, para comporem os elementos de análise desta pesquisa. Os casos serão descritos 

a partir de aspectos sobre suas histórias de vida, o motivo do acolhimento institucional, 

características subjetivas, relações interpessoais estabelecidas e intervenções realizadas pelo 

psicólogo. As análises dessas intervenções foram construídas sob o viés da psicanálise e 

demonstraram que o trabalho de escuta do psicólogo pode acontecer fora do setting 

convencional, ou seja, a psicanálise ofereceu subsídios para que os recortes clínicos fossem 

feitos em campos diferentes, partindo de uma ética baseada na palavra e na subjetividade dos 

envolvidos.  

Esta pesquisa também demonstrou que o trabalho do psicólogo tem muito a contribuir com o 

alcance dos objetivos desse serviço e com a qualidade da oferta do acolhimento institucional, 

a qual apresenta uma relação intrínseca com o bem-estar e com os encaminhamentos a serem 

dados para cada caso do abrigo.   

 

 

Palavras-chave: Abrigo. Trabalho do psicólogo. Psicanálise. 
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CAGNANI, Larissa Jandyra Ramos Paula. Psychological intervention modalities in a hosting 

service - Shelter. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to describe and analyze the psychologist's intervention modalities in a 

hosting service, shelter. This is a qualitative research and theoretical foundation in 

psychoanalysis. 

The role of the psychologist in host institution format is fairly recent and, from my work 

experience, I selected a group intervention performed with the shelter educators, as well as the 

case of a five year old and another of a teenager, to compose the data for this search. The 

cases are described from aspects of their life stories, the reason for residential care, subjective 

characteristics, established interpersonal relationships and interventions by the psychologist. 

The analyzes of these interventions were built under the bias of psychoanalysis and 

demonstrated that the psychologist listening work can take place outside the conventional 

setting, ie, psychoanalysis offered subsidies for clinicians cuts were made in different fields, 

from an ethic based in word and subjectivity of those involved. 

This research also showed that the psychologist's work has much to contribute to achieving 

the objectives of this service and the quality of provision of institutional care, which has a 

close relationship with the welfare and the steps to be taken for each if the shelter. 

 

 

Keywords: Shelter. Work of psychologists. Psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A atuação do psicólogo na área da assistência social é recente e dissertar sobre esse 

tema não é uma tarefa simples. O meu interesse pela atuação e pesquisa na área da assistência 

social nasceu no período em que eu cursava o nível de graduação em psicologia, 

especificamente quando cumpri alguns estágios nessa área. Através deles, tive o privilégio de 

acompanhar a implantação de alguns serviços, de maneira que o desejo de me tornar 

psicóloga passou a estar atrelado à expectativa de fazer parte da execução dessa política.   

Iniciei minha prática como psicóloga no CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, através de um contrato temporário e, após quase dois 

anos de contrato nesse serviço, fui selecionada para ocupar a função de psicóloga no Abrigo1, 

onde trabalhei por um ano e meio. Após seis meses, ingressei no mestrado com o objetivo de 

pesquisar a respeito do psicólogo na assistência social. Tendo em vista que as inquietações 

advindas dessas práticas foram inúmeras e haver poucas publicações que abordassem o 

trabalho do psicólogo em abrigos ou casas lares, meu problema de pesquisa começou a ser 

moldado. Por outro lado, encontrei muitos artigos e livros de psicólogos e psicanalistas que 

atendiam crianças e adolescentes acolhidos em abrigos, mas em consultório particular e em 

clínica-escola, o que também me auxiliou na formulação de algumas reflexões. Passado um 

ano no curso de mestrado, fui contemplada com uma bolsa de dedicação exclusiva e pedi 

demissão do Abrigo.  

As funções do psicólogo no serviço de acolhimento, em suma, consistem na 

realização do acompanhamento de crianças e adolescentes acolhidos e de suas famílias, 

visando, primeiramente, à reinserção familiar e à inserção em família extensa. No caso de 

esgotadas as possiblidades de retorno para a família, trabalham-se a adoção e, em alguns 

casos de adolescentes, o desenvolvimento de sua autonomia. A atuação do psicólogo também 

supõe o acompanhamento do trabalho dos educadores dentro do abrigo, através de 

capacitação, orientação e escuta, bem como consiste na articulação com os demais serviços do 

município, por meio de reuniões de discussão de caso e encaminhamentos, elaboração de 

relatórios e do PIA – Plano Individual de Atendimento, além de contato com os processos 

judiciais.   

                                                             
1 Utilizarei a palavra abrigo com a primeira letra maiúscula quando fizer menção ao Abrigo pesquisado, para que 

assim o leitor possa perceber mais facilmente que estou me referindo a este serviço em especifico e não a todos 

os abrigos.  
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Neste percurso, tive contato com outros profissionais da psicologia que também 

trabalhavam nos serviços dessa política, mas que atendiam públicos distintos, como mulheres 

e idosos vítimas de violência, crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, 

pessoas em situação de rua e adolescentes em conflito com a lei. Também dialoguei com 

profissionais que trabalhavam em outros serviços, como CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social, Projetos Socioeducativos e Casas Lares. Esta relação e as discussões de 

casos com psicólogos produziram algumas questões e reflexões sobre a prática deste 

profissional na assistência social. Dessa forma, pude perceber que alguns deles se sentiam 

inseguros diante de certas demandas e quanto ao método de trabalho a ser adotado, diziam 

que não poderiam “fazer clínica” e estavam certos de que a psicoterapia não era um meio de 

intervenção a ser utilizada nesses serviços.  

O documento do CFP – Conselho Federal de Psicologia2, de 2013, que trata do 

trabalho do psicólogo no CREAS, faz uma menção às pesquisas realizadas pelo CREPOP – 

Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas em 2009, sobre o trabalho desse 

profissional, apontando que o psicólogo enfrenta algumas dificuldades no desempenho de 

suas funções nesse tipo de serviço, visto que, para muitos, o seu papel não está bem 

delimitado no campo da assistência social. Algumas dificuldades enfrentadas pelos psicólogos 

podem estar ligadas à análise, realizada por Andrade e Romagnoli3 a partir de entrevistas com 

psicólogos que trabalhavam em serviços da assistência social, que considera que a psicologia 

é habitada por um abismo entre o saber acadêmico e a realidade cotidiana dos profissionais, o 

que indica que a formação do psicólogo estaria desvinculada da realidade brasileira.   

O CFP vem discutindo esses pontos e argumenta que “a psicoterapia tem seu lugar 

na atenção à saúde, mais especificamente nos serviços de saúde mental [...]”. E orienta que, na 

assistência social, “a atuação não deve ter como foco o atendimento psicoterápico, e sim 

psicossocial” 4. 

Luís Cláudio Figueiredo5 aponta que a postura dos profissionais ao não adotarem o 

método clínico pode estar relacionada à ideia de que o termo clínico e a psicoterapia sejam 

                                                             
2 Conselho Federal de Psicologia (CFP). Referências técnicas para Prática de Psicólogas(os) no Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social - CREAS / Conselho Federal de Psicologia. - Brasília: CFP, 
2013. 
3 ANDRADE, Laura Freire; ROMAGNOLI, Roberta Carvalho. O Psicólogo no CRAS: Uma cartografia dos 

terrenos subjetivos. Psicologia Ciência e Profissão, n. 30 (3), p. 604-619, 2010. 
4 Conselho Federal de Psicologia (CFP); Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. 

Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e 

suas Famílias: referências para a atuação do psicólogo. 1ª ed. Brasília, 2009. (p. 50). 
5 FIGUEIREDO, Luís Claudio. (1993) Quem é o psicólogo clínico? In: Revisitando as psicologias: da 

epistemologia a ética das praticas e discursos psicológicos. 7ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
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sinônimos.  Outro motivo pode ser a confusão presente no imaginário de muitos de que o 

clínico seria o profissional que atende no setting terapêutico convencional e que não se 

interessaria por questões institucionais ou sociais. Figueiredo menciona que a clínica não 

corresponde a uma mera área de atuação e que é um equívoco defini-la pela sua intenção 

curativa. Enfatiza, ainda, que outras áreas, como a escolar e do trabalho, historicamente se 

distanciaram das questões ligadas à dinâmica do psiquismo e à escuta do conteúdo 

interditado, comprometendo-se mais com o vértice disciplinar. Contudo, o autor assinala um 

aspecto importantíssimo ao afirmar que a partir do momento em que essas áreas de 

intervenção promovem a escuta desses conteúdos, elas “se clinicizam”.  

Segundo Braga6,  

 

[...] o termo clínica se refere a uma relação com o outro a partir de uma 
modalidade de cuidado: uma atitude de solicitude, um modo de estar com o 

outro e se relacionar com ele. Pode designar, em Psicologia, o modo de 

compreender a escuta que se presta ao cuidado, à solicitude que cria o campo 
clínico. [...] Assim, a solicitude clínica enquanto atenção e cuidado aos 

atores de um cenário social consiste na via de constituição de modalidades 

interventivas. 
 

Diante desse panorama, esta pesquisa se baseia na hipótese de que a escuta é uma 

possibilidade de intervenção eficaz do psicólogo no contexto institucional de um abrigo, que 

foge aos padrões de um setting terapêutico convencional, pois permitirá que aqueles que estão 

em acolhimento institucional e suas famílias sejam ouvidos nas decisões sobre suas vidas e 

que a direção desse trabalho não consista na normatização dos indivíduos. Assim sendo, esta 

pesquisa se propõe a analisar as modalidades de intervenção do psicólogo no Abrigo, a partir 

de uma prática fundamentada na psicanálise e do recorte de dois casos, bem como de uma 

intervenção em grupo. 

Conforme frisado por Poli7, a escuta do inconsciente é reconhecer ao indivíduo um 

lugar na linguagem, não em direção à exclusão do sujeito ou a um sujeito sem corpo. Andrade 

e Romagnoli8 argumentam que a clínica relacionada a um modo de escuta que permite a 

produção de diferenciação pode e deve estar presente em todos os campos de atuação da 

psicologia. Isso implica uma ação não totalizadora que desloca o enquadramento e as 

                                                             
6 BRAGA, Tatiana Benevides Magalhães. Atenção psicológica e cenários sociais: ação clínica, instituições e 

políticas públicas da cidadania. Curitiba: Juruá, 2014. (p. 67). 
7 POLI, Maria Cristina. Clínica da Exclusão: a construção do fantasma e o sujeito adolescente. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2005. 
8 ANDRADE; ROMAGNOLI, op. cit. 
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patologias para novas configurações de sentido, seja no consultório privado ou nas práticas 

emergentes.  

As funções a serem exercidas pelos abrigos exigem o envolvimento de toda a equipe 

na construção de um ambiente saudável e de relações verdadeiras com os indivíduos, levando 

em conta sua alteridade e necessidade. Essas não são tarefas fáceis, mas se fazem nas 

situações mais simples do cotidiano, como nos momentos de refeição, no banho, nas 

conversas, nas lições da escola, no brincar, no ensinar algo, no colocar limites, entre outras. 

Assim, os abrigos têm como objetivo encontrar a harmonia entre o estabelecimento de 

critérios, rotinas e regras de uma casa e a construção de uma dinâmica que leve em conta a 

singularidade dos indivíduos, que muitas vezes chegam com histórias, idades e características 

diferentes, que moram em outros bairros e, às vezes, apresentam costumes e modos de vida 

distintos.   

Diante desse leque de situações que se apresentam para o psicólogo nos abrigos, o 

assunto a tratar nesta dissertação se torna bastante vasto. Em função disto, escolhi como temas 

centrais o Abrigo e a escuta, utilizada como intervenção pelo psicólogo.  

Antes de abordar especificamente o trabalho no serviço de acolhimento, recorrerei a 

alguns aspectos históricos da formação e atuação do psicólogo e sua inserção na área social, 

bem como à apresentação da construção da política de assistência social no Brasil. Tais 

elementos serão trabalhados no capítulo 1 desta dissertação, com o objetivo de contextualizar 

a atuação deste profissional hoje. 

Já o capítulo 2 se iniciará com a apresentação dos antigos modelos de assistência à 

infância no Brasil, os quais ainda se fazem presentes através de discursos e em pequenas 

ações das instituições de hoje, e, posteriormente, serão introduzidos os parâmetros das 

instituições atuais e suas características. A segunda parte deste capítulo tratará de como era o 

Abrigo pesquisado, como funcionava, quem trabalhava e os problemas que apresentava, 

encerrando-se com o levantamento de aspectos ligados ao trabalho do psicólogo e seu 

cotidiano no Abrigo.  

Os capítulos 3 e 4 serão dedicados a tratar da narrativa e comentários de casos9 que 

ilustraram e problematizaram o que o psicólogo pode fazer diante das situações apresentadas. 

No capítulo 3, apresentarei o caso de Iara, uma criança de cinco anos que começou a ter 

dificuldades em manter relações interpessoais com as figuras que desempenhavam funções de 

cuidado dentro do Abrigo, principalmente com uma pessoa do sexo masculino. Este caso 

                                                             
9 Ao longo dos capítulos, haverá a transcrição de algumas falas de crianças, adolescentes e funcionários do 

Abrigo e estarão destacadas em itálico para facilitar a percepção do leitor.   
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demonstrou que as situações de desamparo pelas quais Iara passou produziram efeitos em 

suas relações no Abrigo, ou seja, ela as reviveu na instituição. Diante disso, esclareço que 

meu trabalho foi pautado na interpretação do que o passado desta criança estava produzindo 

no indivíduo que ela estava se formando, pois não se tratava simplesmente do que ela vivia no 

Abrigo, mas do que ela revivia nesse contexto. Este caso também coloca em exposição o 

quanto o serviço pode influenciar na qualidade do vínculo a ser estabelecido e no sucesso dos 

encaminhamentos dados sobre o caso. Estes elementos serão levantados através da descrição 

de cenas cotidianas e de algumas intervenções realizadas com os funcionários e com a 

criança.  

No capítulo 4, abordarei o caso de Júlia, uma adolescente de dezesseis anos que se 

encontrava acolhida com a filha, história que lançou muitos desafios para a equipe e se 

constituiu no primeiro recebimento de mãe e filha da instituição. Ao ver uma jovem mãe, 

inexperiente e desajeitada com seu bebê, a reação imediata de algumas educadoras foi de 

assumir o cuidado com a criança. Todavia, tais ações excluíam Júlia da relação e ressaltavam 

o quanto havia sido grande o desinvestimento materno sofrido por ela. Dessa forma, este 

capítulo exibirá um panorama mais amplo sobre as modalidades de intervenção do psicólogo 

nesse serviço, pois apresentará a análise de intervenções com as funcionárias, com a 

adolescente e com a família, além de mencionar, sucintamente, a articulação realizada pela 

equipe do Abrigo com alguns serviços da rede.  

Já o capítulo 5 será composto pela descrição e considerações acerca de um trabalho 

em grupo10 com as funcionárias que exerciam a função de educadoras dentro do serviço de 

acolhimento. A partir da seleção de alguns temas, feita em grupo, discutimos episódios 

cotidianos da instituição e alguns elementos mais teóricos. Diante disso, pude realizar 

algumas análises, à luz da psicanálise, sobre esse funcionamento grupal e suas implicações.  

Grande parte desta dissertação foi constituída por elementos que correspondem a 

intervenções do psicólogo no espaço interno do Abrigo. No entanto, isso não quer dizer que 

esse profissional tenha que enfocar as demandas internas. O trabalho com as famílias e a 

articulação com os demais serviços são elementares para o alcance dos objetivos do serviço, e 

um tipo de intervenção não deve excluir o outro. Para fins de apresentação nesta dissertação, a 

seleção dos casos e do grupo levou em conta sua complexidade e o fato de apresentarem 

claramente o trabalho do psicólogo no Abrigo em seu âmbito interdisciplinar, uma vez que 

                                                             
10 Neste período, planejamento, a construção e o início do grupo de educadoras, que serão descritos no capítulo 

5, já haviam acontecido e, dessa forma, dei continuidade ao processo até que seu plano de trabalho fosse 

concluído, com a autorização da coordenação e por vontade dos membros do grupo. 
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tais intervenções indicam, por si só, que este profissional está atravessado por fenômenos de 

ordens diferentes e por distintos saberes. 

Por fim, utilizo a passagem de um texto de Cintra e Naffah Neto11 sobre a pesquisa 

psicanalítica, que me auxilia a compreender o meu percurso: “um dos aspectos importantes da 

pesquisa em psicanálise é pensar-se a si mesma, redescobrir, elucidar e aprofundar a sua 

prática e suas contradições, o seu método e suas aporias”. Foi diante dos impasses e das 

questões suscitadas pelo exercício prático da psicologia que esta pesquisa deu seus primeiros 

passos e se desenvolveu quando, gradualmente, repensei e me dediquei aos detalhes desta 

prática, tentando religar alguns fios soltos com o apoio da teoria psicanalítica. Enfim, as 

considerações decorrentes desta pesquisa formam a síntese de seu movimento, que foi da 

clínica para a teoria até a simbolização de alguns dos impasses encontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 NAFFAH NETO, Alfredo; CINTRA, Elisa Maria de Ulhoa. A pesquisa psicanalítica: a arte de lidar com o 

paradoxo. Alter – Revista de Estudos Psicanalíticos, v. 30 (1). p. 1- 17, 2012. (p. 3). 
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CAPÍTULO 1: Breve histórico sobre a atuação do psicólogo no Brasil 

  

 

A psicologia foi regulamentada como profissão em 1962, devido à necessidade social 

de suas funções e conhecimentos no Brasil, visto que já se constituía em área de interesse de 

profissionais da filosofia, educação e medicina, que produziram e aplicaram seus 

conhecimentos psicológicos em alguns de seus campos. Pode-se considerar que as áreas de 

atuação do psicólogo sofreram alterações ao longo dos seus 52 anos de regulamentação e, 

dessa forma, acredito que seja necessário contextualizar a inserção desse profissional nas 

diversas áreas e, posteriormente, na Política Nacional de Assistência Social, além das 

dificuldades que enfrenta neste campo. Dedicarei esta primeira parte do Capítulo 1 à história 

da atuação do psicólogo no Brasil, bem como sua inserção nas equipes de trabalho em 

políticas públicas nas últimas décadas.  

Após o reconhecimento da psicologia como profissão, houve, em 1964, a instalação 

da ditadura militar no país, impossibilitando que a temática social fosse inserida nos 

currículos dos cursos. De acordo com CFP e CFESS12, esse aspecto afastou os profissionais 

de uma visão crítica sobre o contexto sociopolítico da época, o que, somado à alienação e ao 

elitismo que marcaram a organização da profissão, colaborou para a construção da ideia de 

que o psicólogo só fazia psicoterapia. Albuquerque e Arendt13 analisam que existia um 

modelo de profissional liberal, moldado a partir das profissões médicas, que se tornou o 

principal atrativo da profissão e se fez amplamente predominante, desenvolvendo práticas no 

modelo de clínica liberal.  

A clientela atendida por essa clássica atuação da psicologia nos consultórios era a 

parcela da população que se encontrava nas classes média e alta, as quais eram o centro das 

ações políticas e econômicas do Estado, enquanto o restante se mantinha, de certa maneira, 

excluído. Bock14 analisa que a psicologia foi uma profissão que, durante seus anos de 

regulamentação, serviu às elites, sendo um serviço de precário acesso aos que não tinham 

poder aquisitivo. A mesma autora completa que houve mudança na atuação do psicólogo, no 

decorrer dos anos 70, com a criação da Psicologia Comunitária, o que significou um avanço 
                                                             
12 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para a Prática de psicólogas (os) no Centro 

de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Brasília, fevereiro/. 1ª ed. 2013. 
13 ALBUQUERQUER, Francisco J. B.; ARENDT, Ronald. A psicologia social e o Brasil. In: YAMAMOTO, 

Osvaldo. H; GOUVEIA, Valdiney V. (Orgs.) Construindo a psicologia brasileira: desafios da ciência e 

prática psicológica. Cap. 7. São Paulo: Casa do Psicólogo, p. 167-183. 2003. 
14 BOCK, A. M. B. Psicologia e sua ideologia: 40 anos de compromisso com as elites. In: BOCK, A. M. B. 

Psicologia e compromisso social. São Paulo: Cortez, Cap. 1. 2003. 
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porque exigia que a realidade social fosse olhada como um princípio da construção da ciência 

e da profissão. Tal visão se desenvolveu e se transformou em forças na área da saúde nos anos 

80 e, posteriormente, em outros setores, como trabalho e assistência social. Dessa forma, 

pôde-se perceber que as tendências apontam para a revisão das concepções teóricas em 

psicologia, a partir da demanda da inclusão social e do campo multidisciplinar e 

transdisciplinar. Essas mudanças ocorreram devido ao impacto de acontecimentos sociais e 

políticos, que agitaram a vida nacional, principalmente pela eclosão dos movimentos sociais 

que fizeram resistência ao regime vigente e, na década seguinte, por uma parcial retomada de 

certas funções do Estado brasileiro na “área social”. Foi a partir desses eventos que o 

psicólogo brasileiro expandiu sua atuação em direção às demandas das classes populares15. 

Na área acadêmica, o modelo de formação em psicologia tinha como base a noção de 

áreas de atuação, como a clínica, a escolar e a industrial. A organização de suas disciplinas 

contemplavam essas áreas, e as possibilidades de intervenção em psicologia se resumiam em 

psicoterapia, em instituições de ensino e organizacionais. Com o fim do regime militar e as 

novas necessidades sociais, intensificaram-se os questionamentos em torno da prática e da 

formação do psicólogo. Entre as diversas questões colocadas em debate na época, ocupou 

lugar de destaque a tendência hegemônica da prática do psicólogo centralizada no caráter 

privado e individualizante do atendimento16. 

Os movimentos sociais no Brasil alteraram a relação de forças que sustentaram esse 

modelo de clínica tradicional, impondo o diálogo e a aliança entre sociedade civil e Estado, 

trazendo à cena nacional ideias de outros segmentos e classes sociais. De acordo com Ferreira 

Neto17 a crescente demanda por psicoterapia em consultórios particulares começou a declinar 

e os fatores que contribuíram para isso foram a proletarização da classe média, o aumento 

desproporcional da oferta mediante a abertura de novos cursos de psicologia e a possibilidade 

de uma maior variabilidade de maneiras de expressão subjetiva que os novos tempos 

democráticos oferecem. 

Pesquisas de 1994, do CFP, afirmam que o movimento que mais contribuiu para 

colocar em xeque a prática tradicional em consultório foi o da área da saúde. A inserção do 

psicólogo nesse campo esteve relacionada ao processo de lutas sociais da Reforma 

                                                             
15 FERREIRA NETO, João Leite. A formação do psicólogo. Clínica, social e mercado. São Paulo: Escuta, 

2004; Belo Horizonte: Fumec/ FCH, 2004. 
16 CRUZ, L. R.; RODRIGUES, L.; GUARESCHI, N. M. F. A centralidade do vínculo familiar e comunitário nas 

políticas públicas de Assistência Social. In: CRUZ, L. R.; RODRIGUES, L.; GUARESCHI, N. M. F. (Org.) 

Interlocuções entre a psicologia e a política nacional de assistência Social. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 

Cap. 2. 2013. 
17 FERREIRA NETO, op. cit. 



 

20 

Psiquiátrica, que criticou o modelo asilar e, assim, contribuiu para a criação da chamada saúde 

mental. As práticas do psicólogo na saúde mental promoveram a implementação de novos 

métodos de intervenção, como a construção de novas referências clínicas, o trabalho em 

equipe na instituição e com a comunidade18.    

Na década de 1980, o Estado iniciou as contratações, em grande número, de 

psicólogos para os programas de saúde mental e, posteriormente, para as outras áreas do setor 

social. Nesse sentido, pode-se considerar que a partir dessa época o trabalho do psicólogo foi 

se estendendo paulatinamente para o âmbito das políticas públicas, uma vez que houve a 

construção de um Estado democrático, o movimento da reforma psiquiátrica e a promulgação 

da Constituição de 1988, tornando o campo das políticas públicas um espaço de 

“trabalhadores sociais”. Odair Furtado19 completa que, nessa fase, também houve maior 

participação popular nas reivindicações sociais e, em consequência de todo esse processo de 

mudanças, ocorreu o crescimento da demanda de serviços prestados aos cidadãos brasileiros e 

maior demanda profissional para várias profissões, incluindo o psicólogo.  

Pode-se considerar que, atualmente, o campo de trabalho do psicólogo se expandiu e 

suas possibilidades de trabalho foram para além dos consultórios. Com isso, as instituições 

representativas da psicologia brasileira se empenharam e se preocuparam em situar o trabalho 

do psicólogo à disposição da maior parte da população do país, através dos serviços públicos 

de saúde, educação e ação social20. Conforme salientado por Furtado21 o início da psicologia, 

enquanto profissão regulamentada, foi marcado pelo elitismo e por seu caráter liberal, e 

atualmente verifica-se que houve uma evolução do perfil da profissão, por meio da ampliação 

de sua atuação no mercado de trabalho.    

As demandas dos serviços pelos psicólogos revelaram uma valorização da atuação 

desse profissional no campo social e político, tornando imprescindíveis a reflexão e o estudo 

sobre essas práticas. Mencionou-se que a inserção do psicólogo na área da saúde mental 

ocorreu na década de 80 e, dessa forma, possui uma história e alguns avanços no âmbito 

prático e científico. Por outro lado, acredito que os desafios impostos ao psicólogo no campo 

prático não cessaram, pois atualmente esse profissional passou a compor equipes de outras 

áreas, como da assistência social. Em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência 

                                                             
18FERREIRA NETO, João Leite. Psicologia, Políticas Públicas e SUS. São Paulo: Escuta; Belo Horizonte: 

Fapemig, 2011.  
19 FURTADO, Odair. 50 Anos de Psicologia no Brasil: A Construção Social de uma Profissão. Psicologia: 

Ciência e Profissão, v. 32 (num. esp.), p. 66-85. 2012 
20 FONTENELE, Adna Fabíola Guimarães Teixeira. Psicologia e Sistema Único da Assistência Social – 

SUAS: Estudo sobre a inserção dos psicólogos nos Centros de Referencias da Assistência Social – CRAS’s. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia), Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2008.  
21 FURTADO, op. cit. 



 

21 

Social (PNAS) e, em 2005, a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, que estabelecem 

normas e diretrizes para a estruturação da política de assistência social, materializada pelo 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e que determinam a exigência da formação de 

equipes técnicas. De acordo com a Norma Operacional Básica/Recursos Humanos22, as 

equipes de trabalho no campo da assistência social devem contar obrigatoriamente com 

profissionais da área da psicologia em sua composição. 

A atuação do psicólogo nos serviços de assistência social é anterior ao 

estabelecimento da Política Nacional de Assistência Social, uma vez que já ocorria em ONGs, 

projetos sociais, instituições de acolhimento e outros serviços que promoviam ações 

socioassistenciais. Contudo, a implantação de tal política coloca esse profissional como 

integrante efetivo da equipe de referência, o que reforça seu compromisso social com as 

políticas públicas e impõe desafios à categoria, pois o psicólogo que atua na execução e 

alcance dos objetivos dessa política deve se apropriar da história de construção da assistência 

social e das diretrizes, bases e normas que a compõem. 

Nesse sentido, o percurso desta dissertação perpassa pelo esclarecimento sobre a 

construção e a implementação da Política Nacional de Assistência Social, uma vez que o 

serviço de acolhimento - Abrigo - faz parte dela. Dessa forma, é importante trazer as diretrizes 

e os aspectos essenciais dessa política para que o leitor tenha mais clareza sobre o 

funcionamento da rede de serviços e do abrigo. Assim, a segunda parte deste capítulo trará 

aspectos sobre a organização e os serviços que compõem o Sistema Único de Assistência 

Social e as legislações que os embasam para, posteriormente, elencar as contribuições do 

psicólogo nessa área.  

 

 

1.1 Considerações sobre a construção da política de assistência social e a atuação do 

psicólogo 

  

A Constituição de 1988 foi um marco na garantia de direitos sociais para a população 

brasileira. Em seu Artigo 194 do Título VIII, estão previstas as ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. Os direitos relativos a essas três áreas compõem a Seguridade Social, ou 

                                                             
22 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Conselho Nacional de Assistência 

Social. Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006. Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS. 
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seja, a assistência social passou a ser reconhecida como direito à Seguridade Social pelos 

artigos 203 e 204, sendo prestada a toda pessoa que dela necessitar, independentemente da 

contribuição à previdência23. Rodrigues, Guareschi e Cruz24 assinalam que a política de 

Seguridade Social deixou de ser um favor de entidades filantrópicas e do Estado e foi 

integrada a um sistema com a finalidade de proteção social da população. Esse aspecto 

possibilitou a destituição de uma lógica pautada pelo assistencialismo, e a assistência social 

assumiu um caráter de política pública de garantia de direitos. 

O avanço alcançado com o tripé da Seguridade Social, somado às lutas sociais, criou 

condições para a aprovação, em 1993, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), nº 

8742. A partir daí, o país vivenciou um processo de organização da gestão, do financiamento 

e das formas de atendimento da política em questão. As ações posteriores à aprovação dessa 

lei buscaram superar os anos de práticas tutelares e assistencialistas, procurando efetivar-se 

através de ações integradas de iniciativa pública e da sociedade, atuando de forma 

complementar às demais políticas setoriais25. 

Em novembro de 1995, realizou-se a I Conferência Nacional de Assistência Social, 

em Brasília, que debateu questões relacionadas ao sistema descentralizado e participativo, 

renda mínima, municipalização, relação público-privado, financiamento e controle social. Nas 

duas conferências posteriores, os temas se repetiram e poucas medidas e mudanças haviam 

ocorrido, pois, segundo Sposati26, nos primeiros oito anos da aprovação da LOAS houve 

precário desenvolvimento de suas ações e pouca representação política. 

A assistência social foi desmembrada da Previdência no ano de 2003, quando da 

criação do Ministério da Assistência Social, configurando-se como o maior avanço desde a 

aprovação da LOAS. No final desse mesmo ano, houve a IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, que representou um significativo passo em direção ao fortalecimento da 

política de assistência social, sendo estabelecidas bases e diretrizes dessa política, as quais 

seriam pautadas em um sistema único. Em 2004, houve a aprovação da nova Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) e, em 2005, a da Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS), que inauguraram uma série de marcos estruturantes da política e construíram 

bases para o surgimento efetivo do SUAS. 

                                                             
23 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
24 RODRIGUES; GUARESCHI; CRUZ, op. cit. 
25 Idem. 
26 SPOSATI, Aldaíza. A menina LOAS: um processo de construção da Assistência Social. 5ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2010.  
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A Política Nacional de Assistência Social27 preconiza a formação de redes para a 

garantia da proteção social e para constituir possibilidades de enfrentamento da fragmentação 

que marcou as ações da assistência social ao longo dos anos. Para isso, o trabalho dessa 

política é pautado em ações intersetoriais, de modo que a assistência social tenha papel 

fundamental na promoção da articulação e integração da rede de serviços que atende os 

cidadãos brasileiros28.  

O SUAS tem como objetivo implantar uma rede de proteção social estável e 

sustentável. Para a gestão dessa política, ele apresenta algumas diretrizes pautadas na 

descentralização político-administrativa, na participação popular, na primazia da 

responsabilidade do Estado em sua condução para cada esfera de governo e na prioridade da 

família como foco de atenção.  

Esse sistema organiza suas ações e serviços em dois níveis: proteção social básica e 

proteção social especial de média e alta complexidade. A proteção social básica compreende o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 

com Deficiência e Idosas29. Todos eles objetivam fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários, bem como prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e são destinados às pessoas que vivem em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da privação de renda ou de acesso aos serviços 

públicos e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social 

(discriminações). 

Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a 

proteção social básica, dada a natureza de sua realização. Somados aos serviços, programas e 

projetos da proteção social básica deverão se articular com as demais políticas públicas locais 

para garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e 

indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e a prevenir as 

situações que indicam risco potencial. Nesse sentido, a proteção social básica atua por 

intermédio de unidades distintas e, conforme indicação do SUAS, executa ações 

socioassistenciais prioritariamente através do Centro de Referência de Assistência Social 
                                                             
27 BRASIL. Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome e Secretaria Nacional de Assistência Social, novembro 2005.  
28 CARLSON, A.C.R.; PINHEIRO, L. S. Práticas Intersetoriais: novos desafios impostos aos psicólogos na atual 

Política de Assistência Social. In: CRUZ, L. R.; RODRIGUES, L.; GUARESCHI, N. M. F. (Org.) Interlocuções 

entre a psicologia e a política nacional de assistência Social. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, Cap. 9.  2013. 
29 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS. Brasília: MDS, 2009a. 
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(CRAS), serviço que agrega o Programa Bolsa Família (PBF) e é responsável pela oferta do 

PAIF, que “consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade 

de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover 

seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida”30. 

O CRAS atua como um organizador e coordenador da rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de assistência social e é uma unidade pública estatal de 

base territorial que conta com uma equipe composta por diferentes profissionais, como o 

psicólogo e o assistente social. De acordo com a PNAS31, esse serviço deve promover um 

trabalho com as famílias a partir de um novo olhar sobre os arranjos familiares, não adotando 

um modelo único de família nuclear e levando em conta seus valores e sua relação interna 

com seus membros e com a sociedade. Em suma, qualquer intervenção deve ter como base a 

singularidade de cada grupo familiar, seus recursos simbólicos e afetivos, sua disponibilidade 

de se desenvolver e dar conta de suas responsabilidades.  

A partir daí, pode-se considerar que a atuação do psicólogo no SUAS, e mais 

especificamente no CRAS, está fundamentada na compreensão da dimensão subjetiva dos 

fenômenos sociais e coletivos. Partindo da premissa de que é necessária uma análise da 

singularidade de cada família no contexto da sociedade, o psicólogo apresenta instrumental 

teórico e recursos para realizar estudo e análise fundamentada sobre as relações de poder e as 

dinâmicas familiares e da sociedade, bem como problematizar e propor ações no âmbito 

social. Tais ações podem ser desenvolvidas através de visitas institucionais e domiciliares, 

trabalho em grupo, acompanhamento de famílias que recebem algum benefício da assistência 

social, atendimentos individuais e encaminhamentos.  

O psicólogo, nesse campo, pode desenvolver diferentes atividades em espaços 

institucionais e comunitários, desenvolvendo parcerias com a rede de serviços e promovendo 

sua articulação e organização. As ações no CRAS também devem se basear no mapeamento e 

análise do território, para que sejam identificadas as situações de vulnerabilidade, de risco 

social e pessoal, atuando, assim, preventivamente. De acordo com o CFP32, os psicólogos no 

CRAS devem promover e fortalecer vínculos socioafetivos, de forma que os atendimentos 

promovam, progressivamente, a independência dos benefícios oferecidos e, a partir daí, gerem 

condições para que as famílias desenvolvam uma autonomia na perspectiva da cidadania. 

                                                             
30 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS. Brasília: MDS, 2009a. (p. 6). 
31 BRASIL, Op. Cit. 2004. 
32 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências técnicas para atuação do/a Psicólogo/a no 

CRAS/SUAS. Brasília: CFP, 2007. 
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Já a proteção social especial é voltada para as situações de ameaça ou violação de 

direitos, destinada a atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal e social de caráter mais complexo, por ocorrência de diversos fatores, como maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abandono, violência sexual, situação de rua, entre outros. 

Segundo o que consta na PNAS33, esses serviços requerem acompanhamento individual e 

maior flexibilidade nas soluções protetivas, de forma a incluir as famílias nos serviços 

socioassistenciais para restaurar seus direitos. Devem também apresentar articulação com o 

sistema de garantia de direitos, exigindo, em determinadas situações, uma gestão mais 

complexa e compartilhada com o Ministério Público, Judiciário e outros órgãos e ações do 

Executivo. 

A proteção social especial de média complexidade é destinada para a população que 

teve seus direitos violados, mas cujos vínculos com a família e com a comunidade não foram 

rompidos. Os serviços que são considerados de média complexidade são: Serviço de Proteção 

e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em 

Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua34. 

O PAEFI é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com ao 

menos um de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. O equipamento 

recomendado para a realização desse serviço é o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), que será mencionado na descrição dos casos apresentados nesta 

dissertação, por ter acompanhado, antes ou durante o acolhimento institucional, algumas das 

crianças e adolescentes citadas.  

Como o CREAS promove intervenções mais especializadas, o psicólogo que atua 

nesse serviço deve produzir uma ação contextualizada através de um posicionamento ético-

político e adquirir elementos para analisar tanto as relações presentes no contexto de 

vulnerabilidade social associada à violação de direitos quanto a maneira como esse sujeito 

percebe e vivencia tal contexto35. Ao realizar a escuta e dar valor à experiência subjetiva do 

individuo, o psicólogo estará colaborando para que ele adote sua identidade e seu poder 

                                                             
33 BRASIL, op. cit., 2004 
34 BRASIL. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Brasília: CNAS, 2009b. 
35 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para a Prática de psicólogas (os) no 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Brasília, fevereiro/2013. 1ª ed. 
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pessoal. Através da atuação no campo simbólico e afetivo-emocional, com vistas ao 

fortalecimento pessoal, podem-se ampliar as condições subjetivas de inserção social. Nesse 

sentido, o trabalho do psicólogo pode construir caminhos a fim de que os indivíduos e suas 

famílias desenvolvam capacidades para romper com as situações de vulnerabilidade social e 

violação de direitos e potencializem seus recursos psicossociais individuais e coletivos no 

enfrentamento às situações de violência36. 

Dentro da proteção social especial, existem os serviços de alta complexidade, que 

são aqueles que garantem proteção integral, como moradia, alimentação e higiene, dentre 

outros. Destinados a famílias e indivíduos que sofreram violação de direitos e que 

apresentaram seus vínculos familiares e/ou comunitários rompidos ou extremamente 

fragilizados, encontrando-se sem referência ou em situação de ameaça e necessitando que 

sejam retirados de seu espaço de convivência, compõem-se pelo Serviço de Acolhimento 

Institucional; Serviço de Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora; e pelo Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências37.  

O serviço de acolhimento institucional pode ser desenvolvido por abrigo ou casa lar e 

se destina a atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, que se encontrem sob medida 

de proteção - conforme o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - e em 

situação de risco, cujos membros familiares ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de assumir sua função de cuidado e proteção. As principais diferenças entre 

abrigo e casa lar se referem à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos: até dez na casa 

lar e até vinte no abrigo; e à presença do educador/cuidador residente, que é aquela pessoa ou 

casal que mora na casa lar com os acolhidos e atua junto à rotina e organização da casa e no 

cuidado com as crianças e adolescentes38.   

O abrigo é o local no qual esta pesquisa foi realizada e, tendo em vista a importância 

dessa unidade de atendimento, o capítulo 2 será dedicado a tratar de seu serviço. Mas, antes 

de entrar no próximo capítulo, existem aspectos importantes sobre a atuação do psicólogo na 

assistência social que ainda devem ser levantados. Um aspecto bastante presente nos 

documentos escritos pelo CFP, e que orientam a prática nesse campo, se refere às 

recomendações de que o psicólogo não deva trabalhar com o sujeito sem considerar o 

                                                             
36 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP); CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL 

(CFESS). Parâmetro para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de Assistência Social. 

Brasília: CFP; CFESS, 2007. 
37 BRASIL. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Brasília: CNAS, 2009b. 
38 BRASIl, 2009b, op. cit. 
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contexto em que está inserido e suas dimensões histórica, social e cultural. Este ponto é 

bastante enfatizado nesses documentos, tendo em vista sua relevância, necessidade e história 

de atuação do psicólogo, conforme mencionado no início deste capítulo.  

Entendo que, para o psicólogo atuar em qualquer campo, este deve pressupor que o 

trabalho é realizado com um sujeito social e historicizado. Acredito que um elemento 

fundamental da atuação na assistência social resida no fato de que o foco das intervenções 

seja o social, o que exige que a análise sobre cada caso tenha uma dimensão amplificada, pois 

os profissionais devem ir à comunidade e fazer uma articulação entre os serviços acionados 

para o acompanhamento de cada caso. De certa maneira, o trabalho também ocorre com a 

comunidade e com os serviços que a compõem, estando as intervenções amarradas e a família 

inserida nesse laço. Esse é um ponto extremamente importante, pois se o profissional não 

enxergar esse indivíduo em seu contexto social, haverá dificuldade de trabalhar em equipe, 

inviabilizando o trabalho intersetorial e, consequentemente, os objetivos da política de 

assistência social estarão comprometidos. 

Outro ponto a ser destacado se refere à orientação de que a atuação do psicólogo 

deva ser pautada pela análise dos recursos psicossociais e sobre a dimensão subjetiva dos 

indivíduos, favorecendo o desenvolvimento da cidadania, autonomia e emancipação, 

potencializando a capacidade de transformação dos cidadãos e de reconhecimento de sua 

identidade39.  A subjetividade está ligada ao que é singular, ao caso a caso, e através da escuta 

pode se atingir essas particularidades dos indivíduos e se identificar as demandas. Andrade e 

Ramagnoli40 declaram: “Em qualquer ambiente que nós, psicólogos, estejamos, cabe 

perseguirmos as singularidades presentes nos encontros”. A partir da escuta, é possível fazer 

recortes clínicos em campos diferentes, inclusive na assistência social, pois o inconsciente 

está na fala para quem sabe e se dispõe a ouvir. O que proponho e analiso, a partir da 

experiência de trabalho na assistência social e utilizando a psicanálise como referencial 

teórico, é que o psicólogo também poderia direcionar seu olhar para a singularidade da 

palavra, o que é clínico e não exclusivamente psicoterápico. Dessa forma, o psicólogo dará à 

palavra outro valor, fazendo uma leitura própria, diferente do assistente social ou do juiz, pois 

a psicanálise oferece sustentação para se trabalhar e acreditar na força da palavra em qualquer 

campo.  

                                                             
39 CFP, 2007, op. cit. 

    CFP, 2013, op. cit. 
40 ANDRADE, Laura Freire; ROMAGNOLI, Roberta Carvalho. O Psicólogo no CRAS: Uma cartografia dos 

terrenos subjetivos. Psicologia Ciência e Profissão, n. 30 (3), p. 604-619, 2010. (p. 616).   
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O último ponto que saliento neste capítulo se refere à demanda dos serviços da 

política de assistência social. Se comparada aos padrões tradicionais da psicologia realizada 

nos consultórios, esta poderia se chamar demanda “invertida”41, pois os profissionais vão até 

as famílias para acompanhá-las. As portas de entrada para os serviços da assistência social são 

diversas, pode ser através de encaminhamentos da rede, busca ativa das famílias ou pela 

procura dos próprios indivíduos.  

Dentre esses três aspectos mencionados a respeito da atuação do psicólogo na 

assistência social, o primeiro e o último podem caracterizar um novo panorama para o seu 

trabalho, que difere dos enquadres iniciais da psicologia como profissão. Ribeiro e Guzzo42 

afirmam que a prática do psicólogo nessa área não se assemelha aos padrões tradicionais da 

psicologia desde a clientela a ser atendida até os espaços que vai ocupar e suas ações. Essas 

autoras ainda analisam que algumas das ações desempenhadas pelo psicólogo na assistência 

social apresentaram mudanças em suas perspectivas e inovação acerca da prática, tais como: 

inserção na comunidade, trabalho em grupo, trabalho interdisciplinar, participação política e 

intersetorial. 

Nesse sentido, as intervenções do psicólogo nessa política também estarão atreladas 

ao embasamento teórico que cada profissional adota, pois a atuação em um serviço exige um 

posicionamento ético-político que está estreitamente relacionado com o papel a ser 

estabelecido dentro de uma instituição. A dimensão ética depende da teoria adotada e, para a 

psicanálise, se baseia na fala através da transferência. Assim, podem existir diferentes campos 

de trabalho fora do setting convencional, mas não há diferença do ponto de vista ético. E a 

dimensão política está ligada à instituição, seus objetivos, regimentos, dinâmicas e 

legislações. Portanto, a psicanálise oferece uma teoria que fundamenta a prática e o 

posicionamento ético do psicólogo e, ao mesmo tempo, possibilita o questionamento das 

categorias, das ideologias e dos limites institucionais. 

                                                             
41 Para exemplificar o que seria demanda “invertida”, citarei como a maioria dos casos chegavam ao CREAS no 

período em que lá trabalhei. Diante de uma situação de violência, muitas famílias registravam boletim de 
ocorrência e, quando os casos envolviam crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar do município era acionado. 

Visando a um trabalho articulado intersetorialmente, o Conselho Tutelar encaminhava os casos para o CREAS. 

Assim, após este encaminhamento, o CREAS fazia visita domiciliar para atender essas famílias ou entrava em 

contato com elas para agendar um primeiro atendimento, e muitas pessoas não sabiam que existia um serviço 

como o CREAS. O termo “invertida” está ligado ao fato de os serviços irem até os cidadãos, ao invés destes 

solicitarem o atendimento aos serviços.    
42 RIBEIRO, Maísa Elena; GUZZO, Raquel Souza Lobo. Psicologia no Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS): reflexões críticas sobre ações e dilemas profissionais. Pesquisas e Práticas Psicossociais, São João 

Del-Rei, n 9(1), p. 83 – 96, janeiro/junho 2014. 
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De acordo com as diretrizes curriculares43, o desenvolvimento do trabalho do 

psicólogo envolve ações de prevenção e proteção das famílias no sentido psicológico e social, 

em nível individual e coletivo; análise do contexto em que atua profissionalmente em 

dimensão institucional; análise de fenômenos humanos e atuação em suas relações de âmbito 

familiar e comunitário; identificação de processos psicológicos de indivíduos e grupos; 

coordenação e manejo de processos grupais; dentre outras. Tais aspectos traduzem que o 

psicólogo apresenta embasamento para contribuir com a execução da política de assistência 

social. No entanto, essas habilidades estão intrinsecamente relacionadas à apropriação por 

parte do psicólogo do seu lugar, o qual, por sua vez, está ligado à sua função, ao referencial 

teórico-metodológico adotado e, consequentemente, ao seu posicionamento ético-político. O 

saber sobre o seu lugar permitirá ao psicólogo realizar uma articulação teórico-prática que, 

estando fundamentada na escuta, se torna uma articulação teórico-clínica. 

Esses três pontos serão novamente levantados ao longo desta dissertação, visto 

estarem presentes na atuação do psicólogo no Abrigo. Dessa forma, o próximo capítulo será 

direcionado a tratar sobre esta instituição, por meio da análise do percurso histórico dos 

diversos tipos de acolhimento no Brasil, da descrição da atual modalidade de acolhimento 

institucional, do Abrigo pesquisado e sobre a atuação do profissional da psicologia 

especificamente nesse tipo de serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES 0062/2004. Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia. 
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CAPÍTULO 2: A institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil 

 

 

O Brasil apresentava uma extensa tradição de internação de crianças e adolescentes 

em instituições asilares44, a qual se estendia à maioria das camadas econômicas da sociedade. 

Desde o período colonial, foram sendo criados colégios internos, asilos, seminários, 

educandários e reformatórios, dentre outros. Rizzini e Rizzini45 destacam que essa tendência 

de manter instituições asilares se referia ao entrelaçamento de iniciativas educacionais com os 

objetivos de assistência e controle social.  

A instalação da Roda dos Expostos, iniciativa da Santa Casa de Misericórdia, 

também surgiu nesse período, assistindo uma pequena parcela de bebês abandonados, sendo a 

maioria proveniente de classes pauperizadas. As demais crianças foram acolhidas em casas de 

famílias ou morreram ao desamparo. 

 

O nome Roda – dado por extensão à casa dos expostos – provém do 

dispositivo de madeira onde se depositava o bebê. De forma cilíndrica e com 

uma divisória no meio, esse dispositivo era fixado no muro ou na janela da 

instituição. No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a 
criancinha que enjeitava, girava a Roda e puxava um cordão com uma sineta 

para avisar à vigilante – ou Rodeira – que um bebê acabara de ser 

abandonado, retirando-se furtivamente do local, sem ser reconhecido46. 
 

Como as Santas Casas contratavam amas-de-leite, que seriam as responsáveis pela 

amamentação de um grande número de lactentes, algumas crianças abandonadas eram criadas 

nas casas dessas amas e tinham melhores condições de sobreviver do que as que ficavam nas 

instituições. As Rodas eram instaladas, geralmente, em locais pouco arejados e iluminados e 

com higiene precária, o que, somado à privação de carinho materno, aos maus tratos, à falta 

de desvelo, a privações outras e ao estado em que os bebês eram depositados na Roda, gerava 

elevada mortalidade infantil.  Marcílio47 ressalta que mais da metade dessas crianças morria 

antes de completar um ano de vida.   

A autora completa que a pobreza é e sempre foi a maior causa do abandono de 

crianças, no entanto, ressalta que a falta de recursos materiais não explica tudo, pois existe um 

                                                             
44A necessidade de abordar os antigos modelos de serviços de acolhimento no Brasil provém de alguns aspectos 

levantados pelas educadoras e que estavam ligados a fatores de ordem social e histórica e antigas concepções 

sobre o que vem a ser um serviço de acolhimento. 
45 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e desafios 

do presente. Rio de Janeiro: Ed. PUC – Rio; São Paulo: Loyola, 2004. 
46 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2006. (p.57). 
47 MARCÍLIO, op. cit. 
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intrincado de fatores que se relaciona com o fenômeno da pobreza para expor uma criança na 

Roda nos séculos passados, como a morte de um dos genitores, abandono da casa por parte do 

genitor, nascimento de gêmeos, como forma de controlar o tamanho da família e para “salvar” 

a honra de mães solteiras. A Roda também foi usada como um depósito de bebês doentes e até 

mesmo mortos.  

Ainda segundo Marcílio, desde o período colonial até meados do século XVIII, 

prevaleceu, no Brasil, a fase denominada caritativa, marcada pelo sentimento de fraternidade 

humana, de inspiração religiosa e sem intenção de promover mudanças sociais. Nesse 

período, surgiram os recolhimentos e os colégios de órfãos, como iniciativa de irmandades 

religiosas e de eclesiásticos.   

O modo de vida nesses recolhimentos era conventual, expresso através de práticas 

religiosas, vestimentas simples e controle dos contatos com o mundo exterior. Além disso, 

eram estabelecidas categorias de acordo com a rígida hierarquia social da época, com 

separação de espaços físicos, distinguindo homens e mulheres, brancos e negros, órfãos de 

legítimo casamento e os demais48. Isso significa que o sujeito era tratado de acordo com a 

origem de sua classe social e, apesar de carregar a marca do abandono, a instituição de 

acolhida mantinha e estimulava as diferenças sociais.  

Marcílio49 chama de fase da filantropia o período entre a segunda metade do século 

XIX até meados do século XX, marcado por transformações sociais no Brasil, como o fim da 

escravidão e a queda da Monarquia, e em que se exigiu novas formas de assistência. 

Começaram a construção de creches e asilos, de maneira que o anonimato não era mais 

garantido, as mães que pretendiam abandonar seus filhos passaram a ser identificadas, e 

políticas públicas de assistência foram criadas, visando à valorização da família. Muitas 

crianças e adolescentes institucionalizados passaram a ser alvo de intervenções de caráter 

formador/reformador do Estado e de outros setores da sociedade ligados à religião e à 

filantropia.  

De acordo com Rizzini e Rizzini50, no final dessa fase, o modelo de internato para as 

camadas burguesas do país caiu em desuso e para aquelas provenientes de famílias pobres 

permanece até a atualidade. As autoras afirmam que os meios especializados começaram a 

cobrar do poder público ações mais centralizadas de assistência, de modo que 

acompanhassem os avanços da ciência.  

                                                             
48 RIZZINI; RIZZINI, op. cit. 
49 MARCÍLIO, op. cit.  
50 RIZZINI; RIZZINI, op. cit. 
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Tais ações culminaram na aprovação do Código de Menores de 1927, que previa 

medidas de assistência e proteção à infância desvalida, fazendo com que o país adotasse 

medidas de controle e vigilância da infância e da adolescência abandonadas e delinquentes. 

Em 1941, no governo de Getúlio Vargas, houve a criação do SAM – Serviço de Assistência 

ao Menor, ligado ao Ministério da Justiça, que atendia crianças e adolescentes carentes e 

autores de ato infracional, através de um modelo tipicamente correcional e repressivo51. 

Contudo, o serviço também ficou conhecido como uma prisão de adolescentes criminosos, e 

cada um que passava pelo SAM ficava marcado por esse rótulo.  Afirmando que os escritórios 

instalados serviram como cabides de emprego, Rizzini e Rizzini52 destacam alguns pontos 

importantes ao fazerem uma análise da história da institucionalização no Brasil: 

 

No processo de “expansão nacional” do SAM, a finalidade de assistir aos 
“autênticos desvalidos”, ou seja, àqueles sem responsáveis por suas vidas, 

foi desvirtuada, sendo o órgão tomado pelas revelações clientelistas, pelo 

uso privativo de uma instituição pública. “Falsos desvalidos”, cujas famílias 
tinham recursos, eram internados nos melhores educandários mantidos pelo 

Serviço, através de pistolão e até corrupção. 
 

Até a década de 1960, o Estado não foi um interventor efetivo na assistência e na 

proteção à infância brasileira desvalida. Em 1964, no contexto da ditadura militar, foi 

estabelecida a Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), executada através da 

FUNABEM – Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, com uma proposta claramente 

assistencialista (SILVA, 2004). Esse período foi caracterizado por Marcílio53como a fase do 

Estado do Bem-Estar do Menor.  

Duas décadas posteriores, houve outro nível de conscientização sobre a realidade das 

instituições, impulsionada por manifestação e participação popular, por denúncias e estudos 

específicos sobre a institucionalização. Assim, a década de 1980 foi marcada pelo início da 

abertura democrática, e a legislação e a política voltadas para os “menores” foram vistas como 

representativas da estrutura autoritária do período anterior. Dessa forma, ficava claro que a 

questão da institucionalização de crianças e adolescentes estava relacionada a raízes históricas 

do processo de desenvolvimento político-econômico do Brasil e que a internação provocava 

efeitos negativos ao desenvolvimento destes54. 

                                                             
51 MARCÍLIO, op. cit. 
52 RIZZINI; RIZZINI, op. cit. (p. 34). 
53 MARCÍLIO, op. cit. 
54 RIZZINI; RIZZINI, op. cit. 
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A nova Constituição Federal, de 1988, foi significativa para a garantia de direitos 

básicos. Silva55 analisa que essa legislação introduziu no sistema legal brasileiro o conceito de 

Seguridade Social, agrupando as políticas de assistência, previdência social e saúde, e previu 

a proteção integral a crianças e adolescentes. 

Em 1990, o país pôde testemunhar relevante avanço na garantia de direitos e 

exigência de mudança dos moldes desses serviços, com a promulgação do ECA, Lei 8.06956, 

que ofereceu condições legais para a reformulação de políticas públicas e reconheceu a 

importância da inserção social e da convivência familiar e comunitária, destacando o caráter 

de excepcionalidade da aplicação da medida de acolhimento.  

Conforme o artigo 101, § 1o  do ECA, o acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes passou a ser caracterizado como “medida de proteção”. O artigo 92, seção I, 

capítulo II da mesma lei prevê: 

 

As entidades que desenvolvam programas de abrigo deverão adotar os 

seguintes princípios: I – preservação dos vínculos familiares; II – integração 

em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na 
família de origem; III – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV – desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; V – não 

desmembramento de grupos de irmãos; VI – evitar, sempre que possível, a 
transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados; VII 

– participação na vida da comunidade local; VIII – preparação gradativa para 

o desligamento; IX – participação de pessoas da comunidade no processo 
educativo.  

 

A partir daí, as instituições e os governantes se viram com o compromisso de se 

contrapor às antigas práticas e de romper com o modelo institucional de então – como 

orfanatos e grandes internatos de longa duração. As propostas de mudanças foram ganhando 

espaço e se firmando e as ações passaram a levar em conta as peculiaridades de crianças e 

adolescentes como sujeitos em desenvolvimento e de direitos. 

Em 2009, foi sancionada a Lei 12.010, conhecida como Nova Lei de Adoção57, que 

teve como objetivo modernizar, organizar e alargar o sistema protetivo da criança e do 

adolescente, priorizando o direito à convivência familiar e comunitária, ressaltando a 

importância de a história de vida ser acessível e considerada no processo. 

                                                             
55 SILVA, Enid Rocha Andrade da (coord.). O direito à convivência familiar e comunitária: os abrigos para 

crianças e adolescentes no Brasil. Brasília: IPEA/CONANDA, 2004. 
56 BRASIL. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Brasília, Versão atualizada, 7ª ed. 2012. 
57 BRASIL. Lei Federal nº 12.010, 3 de agosto de 2009. Dispõe sobre a adoção. Altera as Leis nos 8.069, de 13 

de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos 

da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências.  
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2.1 As instituições de acolhimento de hoje 

 

Pode-se considerar que houve uma progressiva mudança da situação de 

institucionalização de crianças e adolescentes no nosso país, que era baseada em preceitos 

filantrópicos, higienistas e econômicos e se atentava somente para a alimentação, vestuário e 

cuidados médicos. Atualmente, existe uma preocupação com a correta inserção social, com a 

convivência familiar e com a tentativa de promover um ambiente de bem-estar e 

desenvolvimento saudável.  

Existem legislações e documentos que amparam essa mudança nos moldes de 

institucionalização e embasam a execução de um serviço de acolhimento e encaminhamento. 

Em conformidade com o ECA, a criança e o adolescente devem ser abrigados em caráter 

provisório e excepcional somente quando as possibilidades de manutenção em sua família de 

origem, extensa ou comunidade forem esgotadas, ou seja, esta medida entra como último 

recurso e deve ser aplicada quando há grave risco à integridade física e/ou psicológica desses 

sujeitos. 

Em seu artigo 98, o ECA prevê que: 

 

[...] as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso 
dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta58. 

 

Nesse sentido, para haver um acolhimento institucional deve ser feito um estudo 

diagnóstico que o embase, salvo em situações de caráter emergencial ou de urgência, quando 

deve ser aplicada pela autoridade competente, como o Conselho Tutelar ou a Justiça da 

Infância e Juventude.  

 

O estudo diagnóstico deve incluir uma criteriosa avaliação dos riscos a que 

estão submetidos a criança ou o adolescente e as condições da família para 

superação das violações de direitos observadas e o provimento de proteção e 
cuidados. Com a devida fundamentação teórica, o estudo deve levar em 

conta a proteção e a segurança imediata da criança e do adolescente, bem 

como seu cuidado e desenvolvimento em longo prazo59. 
 

                                                             
58 BRASIL, 1990, op. cit.  
59BRASÍLIA. CNAS; CONANDA Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes. Junho, 2009.  
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Tal diagnóstico deve procurar contemplar características e aspectos importantes 

sobre a família de origem e extensa e sobre a comunidade onde seus membros estão inseridos, 

contemplando pontos como: composição familiar, história, dinâmica, vínculos, costumes, 

situações de risco, demandas, estratégias e histórico de ações de serviços para enfrentamento 

de situações de violação de direitos, dentre outros. Todos os esforços devem ser empreendidos 

pelos serviços que compõem o sistema de garantia de direitos60, no sentido de avalizar que o 

acolhimento institucional seja uma medida excepcional, aplicada como último recurso.  

A aplicação dessa medida implica suspensão do poder familiar sobre as crianças e os 

adolescentes em situação de risco e se dá mediante determinação judicial. Desse modo, o 

indivíduo que se encontra em acolhimento institucional fica sob a guarda legal do responsável 

pela instituição ou programa. Existem diferentes tipos de acolhimento institucional no Brasil, 

de acordo com a Política Nacional de Assistência Social/ PNAS61, que regulamenta e organiza 

esse serviço. O acolhimento institucional de indivíduos com idade inferior a dezoito anos 

pode ser realizado em casa lar ou abrigo, já o acolhimento familiar ocorre junto ao programa 

família acolhedora62. As entidades e organizações de assistência social que efetivam a medida 

de proteção em abrigo ou casa lar não possuem fins lucrativos. 

O Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede 

SAC/MDS63 buscou caracterizar, sob diversos aspectos, a situação do atendimento dos 

abrigos que recebem recursos do governo federal. Assim, pesquisou-se o perfil de 589 

instituições, onde se encontravam cerca de vinte mil crianças e adolescentes. Os resultados da 

pesquisa revelam que quase a metade dessas instituições concentra-se na região Sudeste 

(49,1%), principalmente no interior do estado de São Paulo. O levantamento também 

identificou que a maior causa de abrigamento, dentre as instituições pesquisadas, se refere à 

carência de recursos materiais da família/responsável, dado que equivale a 24% dos casos, 

sendo 18,8% por abandono, 11,6% devido à violência doméstica, 11,3% por dependência 

química dos pais ou responsáveis, 7% pela vivência de rua, 5,2% pela orfandade e os 22% 

restantes se referem a outros motivos. Contudo, essa estimativa está restrita aos abrigos 

                                                             
60 O sistema de garantia de direitos é a articulação e a integração das instituições públicas e da sociedade civil, 

com o objetivo de aplicar os instrumentos normativos e os existentes para garantir os direitos nas diversas 
esferas. Esse sistema envolve vários órgãos, instituições do poder público e da sociedade civil, como Poder 

Judiciário, Ministério Público, delegacias, hospitais, escolas, serviços de acolhimento e vários outros. 
61 BRASIL, 2004. Op. Cit. 
62 Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de 

medida protetiva (ECA, Art. 101) em residências de famílias acolhedoras cadastradas. Esse acolhimento ocorre 

em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de 

cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de 

origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção (BRASILIA, 2009). 
63 SILVA, 2004, op. cit.  



 

36 

pertencentes à Rede de Serviços de Ação Continuada– REDE SAC/Abrigos, que recebiam 

cofinanciamento do governo federal64.  

Já o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – iniciou, em 

2009, uma pesquisa mais ampliada que pretendeu caracterizar e identificar a rede de serviços 

de acolhimento para crianças e adolescentes no país. A primeira etapa desse levantamento foi 

concluída e resultou na identificação de cerca de 2.400 serviços de acolhimento 

(governamentais e não governamentais) atendendo aproximadamente 54.000 crianças e 

adolescentes65. 

De acordo com a legislação66 e documentos67 que regulam esses serviços, o abrigo 

deve se assemelhar à dinâmica de uma residência, atender pequenos grupos e não romper 

vínculos fraternos, possibilitando um ambiente acolhedor, que ofereça condições para 

crianças e adolescentes se desenvolverem, respeitando sua individualidade e as diferentes 

fases de desenvolvimento. 

A meu ver, o acolhimento institucional é uma complexa trama na qual estão 

inseridos a instituição, o Judiciário, a família, a criança e o adolescente. Uma vez que os 

acolhidos são introduzidos em um contexto totalmente estranho, deparam-se com outras 

configurações de ambiente, rotina, regras, pessoas e relações. Cavalcante, Magalhães e 

Pontes68 ressaltam que os abrigos e casas lares, por mais acolhedores e agradáveis que possam 

parecer, serão sempre um ambiente de características típicas de instituição e não de um lar.  

Sendo assim, acredito que Siqueira e Dell’Aglio69 elaboraram uma análise mais 

aprofundada ao argumentarem que os efeitos provocados pela institucionalização afetam a 

capacidade de sociabilidade e a manutenção de vínculos afetivos na vida adulta.  

Tais pontos levantados por esses autores levam-me a considerar que, mesmo com os 

atuais formatos dos serviços e com o amparo da legislação, há instituições que ainda não 

conseguiram desempenhar suas funções satisfatoriamente e alguns fatores que contribuem 

                                                             
64 O artigo 23 do ECA afirma: A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 

perda ou a suspensão do poder familiar. Nesse sentido, é importante considerar que os motivos que levam a 

criança e o adolescente para uma instituição de acolhimento são variados e há casos que existe a associação de 

diferentes fatores, pois trata-se de uma problemática complexa que envolve questões de ordem histórica, social, 

econômica e cultural. 
65 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Nacional de Assistência 

Social. Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento, 2011. 
66 Consta nas Leis Federais nº 8.069 e nº 12.435. 
67 Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Brasília, 2009). 
68 CAVALCANTE, Lília Iêda Chaves; MAGALHÃES, Celina Maria Colino; PONTES, Fernando Augusto 

Ramos. Abrigo para crianças de 0 a 6 anos: um olhar sobre as diferentes concepções e suas interfaces. Revista 

Mal-estar e Subjetividade. Fortaleza, Vol. VII, nº 2, p. 329-352, 2007. 
69 SIQUEIRA, Aline Cardoso; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. O impacto da institucionalização na infância e 

na adolescência: uma revisão de literatura. Psicologia e Sociedade. vol.18, nº 1, p.71-80. Abril 2006. 
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para isso talvez estejam ligados à complexidade dessa área de atuação, ao não cumprimento 

da legislação, à desconsideração com os documentos que amparam esta prática e à dificuldade 

de superar os modelos do passado. 

Para se pensar essa problemática, é relevante trazer discussões sobre o trabalho 

realizado em abrigos. Assim, discutir sobre as modalidades de intervenção do psicólogo e 

revelar os pontos de atuação desse profissional em um serviço de acolhimento produzem 

pertinentes contribuições. E concordo com Marcilio70 quando diz que “resta um longo 

caminho a ser trilhado, visando aproximar a lei da realidade e garantir os direitos – 

diariamente violados – de milhares e milhares de crianças e adolescentes do País”. 

 

 

2.2 O Abrigo  

 

Este item consiste em descrever a dinâmica de funcionamento do Abrigo pesquisado. 

A coleta desses dados se deu através da observação do ambiente físico e social (estruturas, 

rotinas, espaços e dinâmica), da relação estabelecida entre crianças, adolescentes e educadores 

e das práticas institucionais. 

O desenvolvimento do trabalho nesse serviço é embasado e respaldado por 

documentos que orientam a execução de suas ações, tais como: Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária e o documento formatado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 

O Abrigo se encontra em uma cidade de grande porte do sudeste do país, com média 

de 160 mil habitantes, e está localizado em um bairro de classe média. Esse serviço não é 

governamental e pertence a uma entidade sem fins lucrativos que, por sua vez, possui 

convênio com a prefeitura municipal, através do qual se efetiva um repasse financeiro para 

custear as despesas da instituição, como alimentação, salários de funcionários, produtos de 

higiene e limpeza, vestuário, transporte, manutenção da casa, dentre outros. Sua abrangência é 

municipal e faz parte da secretaria que executa a política de assistência social. 

 Nesse sentido, o sistema composto pelos serviços de proteção do município 

considera e reconhece que deve existir um “fluxo” para os acolhimentos institucionais. Este 

                                                             
70 MARCÍLIO, 2006, op. cit., p. 228. 



 

38 

fluxo foi discutido diversas vezes em reuniões e, em tese, funcionaria da seguinte maneira e 

sequência: denúncia de violação de direitos; notificação aos órgãos de garantia de direitos, de 

acordo com a necessidade de cada caso, como a Vara da Infância e da Juventude, a Delegacia 

de Proteção à Criança e ao Adolescente e o Conselho Tutelar; análise da situação por parte do 

Conselho Tutelar; encaminhamento para serviços, como CRAS e/ou PSF71 e, caso exista a 

violação de direitos, acompanhamento das famílias pelo CREAS. Posteriormente a tais 

acompanhamentos, se persistir a situação de violência e não houver recursos de manutenção 

da criança ou adolescente na família de origem e extensa, o caso seria encaminhado para a 

Vara da Infância e da Juventude e o acolhimento institucional, determinado pelo juiz. Salvo 

em situações de caráter emergencial, que apresentam risco iminente à integridade física e/ou 

psicológica de crianças e adolescentes, a medida de proteção deve ser aplicada 

imediatamente, ou seja, não percorreria essa rede de atendimento e não haveria tempo hábil 

para elaborar um estudo diagnóstico.  

Contudo, analisando a situação do Abrigo pesquisado, grande parte das famílias que 

tiveram seus filhos acolhidos não passaram por essa rede de atendimento, sendo considerados 

pelo Conselho Tutelar como acolhimentos emergenciais. Nesse município especificamente, a 

não execução desse fluxo passou a não ser mais exceção e sim um modo de funcionamento do 

sistema. Acredito que esse deve ser um dado importante a ser trabalhado e analisado, visto 

que o acolhimento emergencial causa impacto, principalmente para as famílias e para os 

serviços em diversos âmbitos.  

A partir daí, saliento que acompanhei casos que não precisariam passar pelo 

acolhimento institucional, seja pelo fato de possuírem membros da família extensa com 

condições de se responsabilizar ou por não haver justificativa para a situação.  Ao longo do 

meu trabalho, percebi que a ocorrência do acolhimento institucional desencadeia uma série de 

mudanças positivas e/ou negativas, mesmo diante da não necessidade dele, pois a criança e o 

adolescente mudam de casa, escola e passam a conviver com pessoas, ambientes e regras 

diferentes. A equipe técnica do Abrigo faz uma busca de familiares para compreender e 

remontar suas histórias e entra em contato com os serviços que acompanharam a família e 

com aqueles que indicaram o acolhimento institucional.  Isso quer dizer que o acolhimento é 

um disparador de mudanças e ações. 

A casa onde o Abrigo está instalado não apresenta qualquer aspecto que a identifique 

como um serviço de acolhimento. O imóvel é bastante amplo e se divide em quatro andares, 

                                                             
71 PSF - Programa de Saúde da Família. 
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com um escritório, três quartos, uma suíte, dois banheiros, duas salas de televisão, uma sala 

de brinquedos, copa, cozinha, salão de festa, lavanderia e garagem. Há separação de quartos 

por sexo e por vínculo fraterno, sendo restringida a entrada de meninos no quarto de meninas 

e vice-versa.       

Esse serviço de acolhimento possui capacidade para acolher quinze crianças e 

adolescentes, de zero a dezessete anos e onze meses, de ambos os sexos, e tem como foco o 

atendimento personalizado e em pequenos grupos, conforme preconiza o Estatuto da Criança 

e do Adolescente72. Evita-se no Abrigo que se estabeleça um perfil de atendimento, de modo 

que receba indivíduos portadores de deficiências, bem como atenda crianças e adolescentes 

com perspectiva de acolhimento de média e longa duração.  

O Abrigo respeita o princípio de não desmembramento de grupo de irmãos e 

apresenta características de um atendimento que tende a preservar a individualidade, onde 

cada um tem sua cama e seu espaço no guarda-roupa com pertences pessoais, como roupas, 

calçados, brinquedos, produtos de higiene pessoal, dentre outros. 

Tal serviço existe desde 2010 e em três anos de funcionamento acolheu 45 crianças e 

adolescentes. A partir de um levantamento de dados que realizei, pude identificar que a maior 

causa de acolhimento institucional nesse Abrigo se refere à negligência, com 37,7% dos 

casos; a segunda, à violência doméstica, com 22,2%; abandono somado à situação de 

negligência, 20%; abandono, 8,8%; abuso sexual, 6,6%; situação de risco e abandono, 4,4%. 

Tal levantamento de dados foi retirado das guias emitidas pelo Judiciário na determinação do 

acolhimento institucional. Cabe ressaltar que 55% das crianças e adolescentes acolhidos 

tinham pelo menos um membro da família, representado por pais ou responsáveis, que fazia 

uso abusivo de álcool ou outras substâncias entorpecentes. 

Outro dado que destaco se refere à condição socioeconômica das famílias: três dos 

acolhidos neste Abrigo, 6,6%, provinham de uma família com renda acima de meio salário 

mínimo per capita e somente um tinha algum membro da família com curso superior, 

incidindo em 2,2%.    

A maioria dos acolhidos não é proveniente do mesmo bairro e região que o Abrigo 

está localizado, desse modo, o acolhimento institucional traz outras implicações, além da não 

convivência familiar diária e do fato de ter um novo local de morada, com regras diferentes do 

habitual. Assim, as crianças e os adolescentes passam a residir em uma região com 

características distintas da que estavam inseridos, começam a frequentar locais que ficam 

                                                             
72 BRASIL, 1990, op. cit. 
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próximos ao Abrigo, como escolas, Centro de Educação Infantil, cursos de informática e 

profissionalizantes, atividades esportivas, socioeducativas, de lazer e convívio comunitário, de 

maneira que tais atividades são pensadas de forma específica para cada criança ou 

adolescente, de acordo com sua preferência, anseio, necessidade e desenvolvimento.  

O afastamento de crianças e adolescentes da região de moradia dos familiares 

dificulta a implementação de disposições do ECA, que preconiza a preservação dos vínculos 

familiares e comunitários, e também vai contra algumas orientações. Vejamos:  

 

Para a identificação do serviço mais adequado, deve-se considerar, ainda, 

sua estrutura física, recursos humanos e Projeto Político-Pedagógico, além 
da possibilidade de manutenção de vínculos comunitários da criança ou 

adolescente e a continuidade da frequência à mesma escola e aos 

equipamentos comunitários aos quais estejam vinculados. Salvo nos casos 
em que o afastamento de sua comunidade de origem for essencial para 

garantir-lhes segurança, deve-se evitar que a inclusão em um serviço de 

acolhimento resulte no rompimento ou na fragilização dos vínculos 

comunitários e de pertencimento preexistentes73. 

   

Com relação a esse aspecto, saliento que, especificamente no município onde se 

localiza o Abrigo, alguns representantes da secretaria municipal de assistência social são os 

responsáveis por identificar e indicar o serviço de acolhimento que deveria atender à 

determinação judicial de acolhimento, e o primeiro critério considerado se refere ao número 

de vagas e não à adequação de sua estrutura e localização. Assim, o serviço de acolhimento 

indicado, dentre os cinco existentes nesse município, é aquele com menor número de crianças 

e adolescentes acolhidos. Este foi outro aspecto levantado e discutido em reuniões, visando ao 

melhor atendimento para crianças e adolescentes.  

O acolhimento institucional, que ocorre fora da comunidade de origem de crianças e 

adolescentes, insere esses indivíduos em outros contextos e dinâmicas, pois cada território 

possui particularidades e dimensões culturais e históricas próprias, extrapolando a simples 

noção de um espaço físico, pois este está carregado de representações e características 

próprias das pessoas que o habitam. Nesta pesquisa, não será possível mensurar e descrever 

todos os impactos sociais e consequências causados pelo acolhimento institucional somado à 

inserção de crianças e adolescentes em outra comunidade. No entanto, analiso que o fato de o 

Abrigo se encontrar afastado da comunidade de origem das famílias acompanhadas pode 

dificultar a visita dos familiares às crianças e adolescentes e a preservação de vínculos, já que 

                                                             
73 BRASÍLIA. CNAS; CONANDA Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes. Junho, 2009. (p. 26). 
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houve ocasiões em que alguns pais não puderam ver os filhos por não terem condições de 

pagar transporte público. Além disso, acompanhei algumas crianças que, ao serem acolhidas, 

levaram bastante tempo para se adaptar à nova escola.  

A coordenação do Abrigo e a diretoria da entidade vinculada estão ligadas a um 

segmento religioso e por isso as crianças e adolescentes são estimulados à prática 

correspondente. Contudo, há o esclarecimento de que a frequência àquela igreja ou a de outras 

religiões é opcional, ou seja, esses só a frequentam se tiverem interesse. Muitos integrantes 

dessa igreja são voluntários no Abrigo e desempenham funções variadas, como levar as 

crianças em consultas, promover atividades de lazer ou colaborar com o Projeto Fazendo 

Minha Historia74, dentre outros. Há ainda aqueles que realizam doações de mantimentos e 

brinquedos.  

Alguns educadores também fazem parte do segmento religioso citado, assim como a 

pessoa que ocupa a função de coordenação. Em certos momentos, esse aspecto facilita a 

integração da equipe; por outro lado, alguns funcionários que não participam do grupo 

religioso sentem-se excluídos75. 

A dinâmica do Abrigo é disposta de forma que sempre haja uma dupla de educadores 

presente, além de, durante o dia, uma cozinheira e uma auxiliar de educador que também 

ajudam no cuidado com as crianças quando necessário. A coordenação do Abrigo organiza os 

horários de trabalho dos funcionários e essas duplas se revezam, cada uma trabalha doze horas 

e folga 36. Contudo, esse regime de plantão não é recomendado e no documento ‘Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes’ está descrito que: 

 

Para que o atendimento em serviços de abrigo institucional possibilite à 

criança e ao adolescente constância e estabilidade na prestação dos cuidados, 

vinculação com o educador/cuidador de referência e previsibilidade da 
organização da rotina diária, os educadores/cuidadores deverão trabalhar, 

preferencialmente, em turnos fixos diários, de modo a que o mesmo 

educador/cuidador desenvolva sempre determinadas tarefas da rotina diária 

(p.ex: preparar café da manhã, almoço, jantar, dar banho, preparar para a 
escola, apoiar as tarefas escolares, colocar para dormir, etc.), sendo 

desaconselhável esquemas de plantão, caracterizados pela grande alternância 

na prestação de tais cuidados76. 

 

                                                             
74 O Fazendo Minha História oferece meios de expressão para que cada criança ou adolescente que está em um 

serviço de acolhimento conheça e se aproprie de sua história passada e presente. Ver em: 

<www.fazendohistoria.org.br/index.php>. 
75 Esse aspecto será bastante trabalhado no Capítulo 5. 
76 BRASÍLIA, 2009, op. cit., p.64. 
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Essa escala de trabalho de alguns funcionários77, também adotada pelos demais 

serviços de acolhimento do município, foi diversas vezes analisada e discutida, todavia foi 

mantida pela coordenação. Cabe citar que esse esquema de plantão é mais prático e viável do 

ponto de vista administrativo, contudo, a dinâmica não favorece a prestação de cuidados, o 

estabelecimento de vínculos significativos e a orientação de que o Abrigo deva ter aspecto 

semelhante ao de uma residência. 

Já o psicólogo, o assistente social, o coordenador e o auxiliar administrativo 

trabalham de segunda a sexta-feira e, somente quando há alguma intercorrência, nos finais de 

semana. Em três anos de funcionamento desse serviço, já passaram por lá três coordenadores, 

dois assistentes sociais e quatro psicólogos.  

Existe uma rotina estabelecida dentro da instituição pesquisada, com atividades 

comuns e outras específicas, a qual visa atender às necessidades das crianças e adolescentes. 

Desse modo, existe uma faixa de horário estabelecida para acordar, dormir, comer, tomar 

banho, assistir televisão e fazer tarefas da escola. É importante salientar que, dependendo da 

situação, há flexibilidade de horários e atividades.  

Ao despertar, as crianças tomam o café da manhã. Algumas acordam às 5h40min 

para ir à escola e retornam ao Abrigo às 11h30min, quando almoçam e a maioria sai para 

participar de atividades fora da casa, como projetos socioeducativos e/ou esportivos, cursos de 

informática, culinária ou artesanato. Os demais ficam no Abrigo, fazendo as lições da escola e 

depois podem assistir TV ou jogar video game.  

As crianças que estudam à tarde desempenham algumas atividades dentro da casa, 

pela manhã, como arrumar a própria cama, brincar e fazer a lição de casa; almoçam e vão para 

a escola. Em geral, ao retornar, brincam, jantam, assistem filmes e vão dormir.  

Todas as crianças são acompanhadas por médicos, dentistas e psicólogo (particular e 

da instituição), quando necessário.  

Nos finais de semana também existem horários estabelecidos para as refeições e 

banho. As crianças e adolescentes participam de eventos comunitários, bem como de algumas 

atividades programadas, como passeios aos pontos turísticos da cidade, parques ou praças. 

Nos finais de semana, quando não há uma programação anteriormente definida, são os 

educadores que definem se as crianças e adolescentes terão algum passeio ou atividades 

                                                             
77 Algumas questões relacionadas a este tema serão mais bem discutidas e explicitadas posteriormente, como ao 

fazer menção ao caso de uma criança de dois anos e sobre a articulação entre as equipes de plantão, diálogo e 

estabelecimento de vínculos trabalhados, no Capítulo 5. 
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específicas fora ou dentro do Abrigo, como ajudar no preparo de um bolo, fazer as unhas, 

fazer uma caminhada, andar de bicicleta, ir ao parquinho ou brincar na quadra.  

Em geral, as crianças e adolescentes gostam muito dos passeios e atividades externas 

e reclamam de ficar muito tempo dentro de casa, pois se sentem presos. Eles não participam 

de algumas atividades rotineiras, como ir ao supermercado, poder escolher uma roupa, 

brinquedo ou doce para comprar, bem como não recebem visitas de colegas. A ida à casa de 

algum amigo para estudar ou brincar ocorre raramente, em função de existir um zelo muito 

grande por parte da equipe, procurando eliminar as possibilidades de risco, através do 

controle, o que, em certas ocasiões, também limita a convivência comunitária e social, 

perpetuando a noção asilar. Somente os adolescentes podem sair sozinhos, desde que seja 

durante o dia. Em geral, crianças e adolescentes escolhem o que vão comer entre as opções de 

alimentos disponíveis nos horários programados. A maioria das roupas provém de doações e 

são distribuídas entre eles de acordo com o tamanho e o sexo.   

Os educadores fazem o registro de seu dia de trabalho em formato de relatórios que 

contêm as atividades que realizam e os diversos aspectos relacionados às crianças e aos 

adolescentes, como, por exemplo: alimentação, desempenho escolar, desenvolvimento físico e 

emocional, relações interpessoais e condutas. Esses profissionais são aqueles que promovem 

tanto os cuidados básicos de higiene e alimentação, até os mais singulares, como os afetivos e 

educativos. De acordo com o documento que orientou a oferta desse serviço, as principais 

funções desempenhadas pelos educadores são:  

 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Organização do 

ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento 
de cada criança ou adolescente); Auxílio à criança e ao adolescente para 

lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e construção da 

identidade; organização de fotografias e registros individuais sobre o 

desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua 
história de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros 

serviços requeridos no cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, 

um profissional de nível superior deverá também participar deste 
acompanhamento; apoio na preparação da criança ou adolescente para o 

desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um 

profissional de nível superior78.  
 

A relação entre criança, adolescente e educador se dá de forma singular, há aqueles 

educadores de quem todas as crianças e adolescentes são próximos, mas há outros que têm 

afinidades somente com alguns. Um aspecto que ressaltei bastante, durante minha atuação 
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como psicóloga, diz respeito ao vínculo das crianças e adolescentes, todos eles devem ter ao 

menos uma figura com a qual se vincule e se identifique e, em geral, estes elegem essa figura. 

No caso de não haver, discutíamos em reunião e um educador ficava com a função de se 

aproximar mais dessa criança ou adolescente. Durante um ano e meio de trabalho no Abrigo, 

percebi que quanto menor for a criança, mais facilmente os educadores se vinculam a ela. Da 

mesma forma, foi possível identificar aqueles funcionários que melhor lidam com 

adolescentes. 

Há uma reunião mensal com o coordenador, a equipe técnica, os educadores, a 

cozinheira e os auxiliares de educador, na qual são discutidos pontos sobre o funcionamento 

do serviço, a relação entre funcionários e os diversos aspectos que envolvem crianças, 

adolescentes e suas famílias. Em suma, a periodicidade e o tempo dessa reunião não oferecem 

condições para que todos possam expor suas ideias, questionamentos e angústias. Devido ao 

fato de ser uma reunião mensal, muitos assuntos deixam de ser discutidos ou sua importância 

é desconsiderada pelo tempo transcorrido.  

Tal fato chamou minha atenção, pois é coerente que todos os funcionários tenham 

um espaço para serem escutados pelo grupo. Marin79 descreve um ponto importante e que 

pude analisar no Abrigo, ela destaca que os educadores são aqueles que vivenciam o conflito 

diário nos abrigos e se não tiverem espaço para discutir e entender como lidar com essa 

problemática poderão, como defesa pessoal, piorar o seu desempenho de trabalho, acreditando 

que ele não deu certo. A autora salienta que é necessário que os educadores tenham momentos 

de discussão e reflexão sobre sua função e que possam ser orientados em sua dificuldade. No 

Abrigo pesquisado, há uma queixa muito grande por parte dos educadores sobre as condições 

de trabalho e a dificuldade de se desligar dele nos dias de folga. Tais pontos promoveram a 

elaboração de um grupo terapêutico e de orientação para os educadores, o qual será descrito e 

teorizado em capítulo posterior desta dissertação.  Nesse momento, me cabe descrever o 

trabalho do psicólogo no Abrigo.  

 

 

 

 

 

                                                             
79 MARIN, Isabel da Silva Kahn. FEBEM, família e identidade: (o lugar do outro). 3ª ed. São Paulo: Editora 

Escuta, 2010.  
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2.3 O psicólogo no serviço de acolhimento 

 

Atualmente, o trabalho em abrigos é reconhecido como campo de atuação do 

psicólogo e envolve distintos tipos de intervenção, uma vez que há diferentes vertentes 

metodológicas a serem adotadas.  

Retomando as características do Abrigo, observa-se que sua equipe técnica é 

composta por psicólogo e assistente social e, de maneira geral, desempenha sua função 

conforme previsto no documento ‘Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes’, onde constam as principais atividades a serem desempenhadas pelo 

psicólogo enquanto integrante da equipe técnica, que são: 

 

Elaboração, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, do 
Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos 

usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; 

Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; 
Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais 

funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 

educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento 

conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções 
necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 

Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas 

famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e 
discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios 

semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: i. 

possibilidades de reintegração familiar; ii. necessidade de aplicação de novas 

medidas; ou, iii. quando esgotados os recursos de manutenção na família de 
origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da 

criança/adolescente para o desligamento (em parceria com o(a) 

cuidador(a)/educadora(a) de referência); Mediação, em parceria com o 
educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e 

fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, 

quando for o caso80. 

 

Esses pontos, que traduzem as atividades desempenhadas pelo psicólogo no abrigo, 

indicam que o trabalho é relevante. Considero que pude executar tais pontos enquanto técnica 

do serviço; contudo, saliento que, na prática, a complexidade é maior, sobretudo por dois 

aspectos que considero fundamentais para conhecimento dos profissionais que se interessam 

por esse trabalho, primeiro por se tratar de um serviço ininterrupto e, segundo, por se 

estabelecerem relações pessoais entre crianças, adolescentes e profissionais.  

O fato de ser um serviço ininterrupto destaca ainda mais a importância de existir 

articulação entre os membros da equipe, pois um dá continuidade ao trabalho do outro. A 
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articulação serve para que exista um ritmo e diálogo entre as partes, um educador acredita que 

seu colega de trabalho executou o que está registrado em relatório, como, por exemplo, se 

medicou uma criança no horário certo, se ajudou outra com a lição da escola ou se não 

conseguiu conversar com alguma delas sobre seu dia. De certa maneira, um educador também 

trabalha em função do que o outro fez e de acordo com o que ele não fez. Assim, a interação e 

articulação são essenciais, visto que, se falharem, as condições de trabalho se tornam danosas 

para as crianças e adolescentes. As funções devem estar claramente estabelecidas porque as 

crianças e adolescentes precisam sentir que existe uma dinâmica de funcionamento que não 

pode ser modificada a cada troca de plantão, assim como devem estar seguros de que serão 

oferecidas as melhores condições de acolhimento possíveis, bem como o que se estima ser 

necessário para seu desenvolvimento e autonomia.  

Marin81 esclarece alguns aspectos sobre as relações estabelecidas nesse tipo de 

serviço, pois, quando realizou uma pesquisa na FEBEM, observou que uma das tendências 

daquela instituição era olhar para as crianças como coitadas e que, por isso, precisavam ser 

protegidas e amadas como se fossem filhos.  Tal aspecto também esteve presente no Abrigo 

pesquisado, contudo, com algumas distinções. Lá, os educadores têm dificuldade de 

identificar se estão exercendo o papel de cuidadores ou tentando se tornar substitutos dos pais. 

Por outro lado conseguem impor regras e limites – ação não existente na FEBEM. Além 

disso, muitos deles têm receio de conversar com crianças e adolescentes sobre sua família, 

assim como observou Marin na FEBEM, como se crianças e adolescentes não pudessem falar 

de sua história, da perda e da dor. Tais questões foram trabalhadas no grupo de educadores e 

serão colocadas e discutidas em capítulo específico.  

Nesse sentido, o acompanhamento do trabalho dos educadores por parte do psicólogo 

deve ser constante, não basta somente capacitá-los e indicar-lhes as leis e orientações que 

embasam o serviço de acolhimento, pois eles precisam também ser escutados, visto que a 

prática de seu serviço envolve questões ligadas à identificação, angústia e desamparo.  

No Abrigo, o psicólogo realiza diversos tipos de intervenções – nos âmbitos interno e 

externo – que se distinguem quanto à metodologia de trabalho e ao sujeito atendido.  

Externamente, promovem reuniões, discussões de caso e encaminhamentos para outros 

serviços, atuando em rede e visando à integração dos usuários no sistema de garantia de 

direitos; realiza visitas, atendimentos e busca de familiares. Internamente, a meu ver, quando 

o psicólogo se localiza dentro do Abrigo, qualquer fala ou ação pode ser traduzida como 
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intervenção e se dá através de orientação, escuta e capacitação de educadores, elaboração de 

relatórios e PIA (Plano Individual de Atendimento) 82, escuta de crianças e adolescentes, 

reuniões e intervenção com a família de origem e substituta quando estas fazem visitas à 

instituição. Acredito que no Abrigo o psicólogo deva promover espaço de demanda e de 

conversa com crianças e adolescentes, para que se possa verbalizar sobre sua origem, história, 

família, perdas e o motivo de estar no Abrigo. É a partir daí, e do contato com as famílias, que 

o psicólogo terá subsídios para elaborar os relatórios que constam nos processos, pois visando 

ao maior interesse da criança e do adolescente, logicamente é preciso dar voz e ouvidos a eles.  

No Abrigo, eu me colocava disponível para escutar crianças, adolescentes e 

funcionários sobre o que fosse necessário. Assim, a demanda surgiu de diversas formas e fui 

solicitada inúmeras vezes pelos educadores, que informavam sobre acontecimentos inéditos 

ou recorrentes do Abrigo e, a partir de então, solicitavam uma orientação ou faziam uma 

reflexão sobre o fato. Estes também passaram a trazer questões de ordem pessoal e familiar, 

como, por exemplo, a relação com os filhos, pais e parceiros, o desejo de engravidar, ter ou 

adotar filhos, as relações com a instituição e a dificuldade de se concentrar em questões 

pessoais, pois o Abrigo passou a ser preocupação constante.  

Já as crianças e os adolescentes pediam para conversar comigo, para perguntar sobre 

sua história ou me contá-la, para falar sobre seu dia, seu encontro com os pais de origem ou 

substitutos, para perguntar que dia receberão visita de familiares ou por que não receberam 

visita, para falar sobre o primeiro emprego e perspectivas futuras. De maneira geral, como 

psicóloga, procurei trabalhar as demandas à medida que se apresentavam. Dolto83 indicou que 

o trabalho se faz com quem o demanda, o que não significa responder a isso, mas é importante 

que a pessoa saiba o que procura, o que talvez seja algo que ninguém possa lhe dar. A 

psicanalista completa que devemos ajudar aquele que sofre, onde ele sofre.  

Essas reflexões ilustram muito bem o trabalho em abrigos, o qual deve tratar do 

sujeito em sua individualidade e necessidade, fazendo o que for mais apropriado e possível 

                                                             
82 PIA é um documento elaborado pela equipe técnica do abrigo, no momento da chegada de todas as crianças e 

adolescentes. Nele devem ser considerados os seguintes aspectos: a realidade da família; as condições e reações 

no início do processo; as relações que crianças e adolescentes estabelecem com os adultos e funcionários, com as 

outras crianças e com a comunidade; o modo como se adapta à rotina do serviço; as informações 
disponibilizadas pelo fórum responsável pelo processo; os encaminhamentos necessários relativos à saúde, 

educação e lazer; os encaminhamentos necessários às famílias (quando for o caso, como moradia, saúde, 

alimentação, reabilitação e colocação profissional); as perspectivas de duração desse acolhimento; o retorno 

familiar ou a adoção (BRASÍLIA, 2009). 
83 DOLTO, Françoise; HAMAD, Nazir. (1998) Destinos de crianças: adoção, famílias, trabalho social. 

Tradução Eduardo Brandão; revisão técnica Claudia Berliner. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 

2006.  
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para cada situação. Lembro-me de uma criança de dois anos que, no momento em que eu 

chegava ao Abrigo, pedia para que eu a pegasse no colo, e assim eu o fazia. Dessa forma, ela 

aproveitava o caminho da porta de entrada até a minha sala à sua maneira: às vezes, só deitava 

sua cabeça sobre o meu ombro ou conversávamos sobre o que havia comido, do que havia 

brincado ou ela me informava sobre os funcionários que trabalhavam naquele determinado 

dia. Então eu lhe dizia que no Abrigo os educadores trabalhavam dia sim, dia não, e que ela 

poderia ver aqueles que não estavam na casa, no dia seguinte. Quando não nos encontrávamos 

no instante da minha chegada, ela batia insistentemente na porta da minha sala até que nos 

cumprimentássemos. Era uma criança que estava bem e apresentava desenvolvimentos físico 

e psíquico saudáveis, mas acredito que solicitasse a presença constante de uma pessoa, porque 

ela era pequena demais para acompanhar o turno de trabalho dos educadores em dias 

alternados, e eu era uma funcionária que estava lá durante todos os dias da semana.  

No Abrigo, existe somente uma pequena sala onde trabalhavam a psicóloga, a 

assistente social, a coordenadora e o auxiliar administrativo. Esse ponto descaracterizava, de 

certa forma, o aspecto residencial que a instituição deveria se aproximar e, de acordo com a 

infraestrutura recomendada, o espaço deveria ter localização específica, separada da área de 

moradia das crianças e adolescentes84. Houve ocasiões que tal aspecto impossibilitou o 

atendimento de familiares, visto que havia constantes interrupções e a presença de outros 

profissionais. Já os atendimentos individuais com os educadores eram realizados na despensa 

de mantimentos, onde era possível se construir uma situação favorável à escuta analítica. 

Quando me refiro à situação favorável, penso na possibilidade de haver uma 

disposição do psicólogo que transmitia o convite à fala, que trazia à tona o conteúdo 

interditado daquele que se pronunciava e que autorizava a interpretação. Isso viabilizava o 

processo, que envolvia um movimento, uma finalidade. Esse modo de intervenção no Abrigo 

foge dos padrões de um setting terapêutico convencional, visto que ocorre dentro de uma 

instituição onde residem crianças e adolescentes. Durante os atendimentos, podem-se escutar 

crianças chorando, outras brigando, campainha e telefone tocando, alguém que grita por um 

educador, enfim, acredito que exista um enquadre diferente que é a própria instituição.  

Fabio Herrmann85, ao fazer uma análise do percurso histórico da atuação clínica em 

psicanálise, percebeu que houve um encolhimento do movimento psicanalítico, que se ocupou 

demasiadamente da terapia de consultório, fazendo com que a teoria se adaptasse à prática de 
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85 HERRMANN, Fabio. Da clínica extensa à alta teoria: a história da psicanálise como resistência à psicanálise. 
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uma psicologia individual, impondo um exercício exclusivo da clínica padrão. “O psiquismo 

reduziu-se a um aparelho interno, a ciência nascente a uma terapia, e o movimento a uma 

profissão” 86. Contudo, a crise da clínica padrão impulsionou a prática de uma clínica extensa, 

que promoveu a expansão da prática em psicanálise, indo além do setting terapêutico padrão e 

ampliando a teoria e a atuação psicanalíticas. Essa necessidade vem de pequenas 

transformações da sociedade, do movimento psicanalítico e das demandas apresentadas aos 

profissionais. “A clínica extensa, tal como Freud a criou e a realidade atual multiplicou, não é 

um mérito, mas um acontecimento. [...] Estendida a clínica, já não temos os pacientes 

habituais. Outras patologias impõem-se, outros suportes da psique não necessariamente 

individuais...” 87.  

A partir da formulação da “Teoria dos Campos” 88, esse autor destaca que a clínica 

extensa exige contato com a “alta teoria”, que é o território que se estende da metapsicologia 

freudiana até o método psicanalítico. Ele assinala que para haver a clínica extensa exige a 

necessidade de teorias que se adequem a tal extensão. O método, por sua vez, pressupõe uma 

“ruptura do campo” e, para Herrmann, a noção de campo não se resume a uma patologia, mas 

também ao que é cotidiano e seus aspectos históricos, culturais e coletivos89. 

Leda Herrmann90 nos esclarece que a “Teoria dos Campos” atribui ao método da 

psicanálise, definido como ruptura de campo, a eficácia de seu procedimento clínico em 

qualquer recorte do sentido humano considerado, desde o paciente de consultório, a 

determinado trabalho institucional ou à interpretação de uma característica específica do 

mundo em que vivemos. 

Tais considerações anunciam a possibilidade de se fazer um trabalho psicanalítico 

em diferentes instituições, assim como o trabalho realizado por Cláudia Suannes91 como 

psicóloga perita no Tribunal de Justiça. A autora considera que, mesmo utilizando o modelo 

pericial neste contexto, a entrevista pode vir a ser uma possibilidade de escuta analítica e, 

também, um campo de intervenção possível, visto que muitas famílias procuram o judiciário 

                                                             
86 HERRMANN, op. cit., p.18. 
87 Ibidem, p. 21. 
88 A intensão desta dissertação não é se estender na discussão sobre a “Teoria dos Campos”, mas sim trazer um 

conteúdo pertinente e esclarecedor sobre as ideias centrais desta pesquisa, que diz respeito ao trabalho 
psicanalítico em diferentes contextos.  
89 HERRMANN, Fabio. Teoria dos Campos: uma pequena história. Jornal de Psicanálise, São Paulo, 40(73): p. 

69-75, dez. 2007.  
90 HERRMANN, Leda. A Psicanálise e a Ruptura de Campo. I Congresso Latino-Americano de Psicanálise e 

Universidade – A Clínica do Mal-Estar. Anais. Mesa Redonda – Haveria novas recomendações aos que exercem 

a psicanálise? Sim. Uma releitura do método psicanalítico. UERJ: Rio de Janeiro: 2011. 
91 SUANNES, Claudia Amaral Mello. A sombra da mãe: psicanálise e vara de família. São Paulo: Casa do 

Piscólogo, 2011.  
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para resolver conflitos intersubjetivos e intrapsíquicos. A tese de Doutorado de Liz Mirim, 

intitulada como “Vozes do silêncio – variações da clínica” 92, demonstra a possibilidade de 

realizar um trabalho psicanalítico com mulheres que participavam de uma oficina de bordado 

na favela. Outro exemplo do uso da psicanálise como método de intervenção e investigação 

em um setting não convencional foi dada por Jurandir Freire Costa, em 198993. O psicanalista 

realizou grupo psicoterapêutico em um ambulatório psiquiátrico, fundamentado na hipótese 

de que a psicanálise é capaz de “trabalhar fora de casa”. Na dissertação de mestrado de Carla 

Rigamonti94, a autora descreve e analisa intervenções com crianças que fizeram implante 

coclear e suas famílias e destaca a necessidade de escuta dessas em sua dimensão subjetiva. 

No livro ‘O que pode um analista no hospital?’, Maria Lívia Moretto95 demonstra como 

transformou os argumentos que poderiam impossibilitar a psicanálise no hospital em questões 

próprias, permitindo que desenvolvesse um trabalho prático e teórico.  

No contexto do abrigo, as práticas também não são isoladas, pois é um serviço 

constituinte da política de assistência social, que apresenta critérios e objetivos próprios e 

permite ao psicólogo um determinado tipo de intervenção, assim como explicitado 

anteriormente. Conforme mencionado por Braga96, o trabalho do psicólogo nas instituições 

pode se sustentar pela atitude clínica ao colocar-se a disponibilidade de escuta junto ao outro, 

possibilitando a elaboração da demanda. E, pensando na instituição de acolhimento, seria 

permitindo que crianças e adolescentes falem de suas perdas e entendam quem se ocupa deles 

no momento. Segundo Marin97, o abandono, a falta e a separação não são em si obstáculos 

para a formação de identidade, contudo a possibilidade de sua significação e a condição para a 

simbolização são essenciais.   

O psicólogo analisa as condições da instituição e promove a construção, junto com 

os demais profissionais, desse espaço de vivência, simbolização e cuidado. Conforme salienta 

Dolto98, o abrigo torna-se um lugar para se viver, de modo que crianças e adolescentes 
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94 RIGAMONTI, Carla. Constituição psíquica e implante coclear: linguagem e psicanálise no Programa 

Espaço Escuta. Dissertação de Metrado em Psicologia Clínica. PUC, SP. São Paulo: 2013.  
95 MORETTO, Maria Lívia. O que pode um analista no hospital? São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 
96 BRAGA, Tatiana Benevides Magalhães. Atenção psicológica e cenários sociais: ação clínica, instituições e 

políticas públicas da cidadania. Curitiba: Juruá, 2014. 
97 MARIN, op. cit. 
98 DOLTO, Françoise; HAMAD, Nazir. Destinos de crianças: adoção, famílias, trabalho social. São Paulo: 

Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1998. 
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possam ser tratados como sujeitos de sua história e não enquanto anônimos ou como corpo 

que incomoda a instituição com seu sintoma. 

Tomado o abrigo em seu aspecto mais amplo, o trabalho neste também parte para 

uma investigação do social e da cultura. O CFP99 indica que a prática do psicólogo na 

assistência social deve se comprometer com a ética e com a transformação social, levando em 

conta a história e o contexto social das famílias. 

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia:  

 

[...] o exercício e o desafio que se colocam para a psicologia na Assistência 
Social é justamente o de construir outras respostas que considerem as 

características do território de origem do usuário e que possam incidir na 

melhoria das condições de vida desse sujeito100. 

 

Diante disso, ao fundamentar na psicanálise o meu trabalho no Abrigo, outras 

questões também se impõem, como poderia a psicanálise, sendo uma teoria que mergulha tão 

profundamente na dimensão psíquica, se ocupar de demandas tão amplas, como os âmbitos 

social e cultural de uma sociedade?  

Tal desafio colocado ao profissional da assistência social, assim como aos 

profissionais citados na página anterior, não são estranhos à esfera da psicanálise e para 

lançarmos as primeiras reflexões sobre esse paradoxo utilizo de uma brilhante análise de 

Renato Mezan: 

 

[...] a cultura tomada em seu sentido mais amplo não é estranha à esfera da 

psicanálise, porque esta não se reduz a um método terapêutico, mas assenta 
tal método sobre uma teoria da gênese e do funcionamento do psiquismo em 

geral. Esta teoria se caracteriza pela ideia de que a humanização do pequeno 

ser nascido do homem e de uma mulher equivale a um processo de 

culturalização, isto é, de transformação da mente num órgão capaz de 
representar. [...] a transformação da psique em psique humana equivale à sua 

transformação numa psique marcada pela cultura. [...] a teoria sobre o 

psiquismo individual é necessariamente e ao mesmo tempo uma teoria sobre 
a cultura e sobre as modalidades pelas quais a psique se culturaliza, isto é, 

torna-se humana. Portanto, a investigação psicanalítica da cultura não 

somente é legítima, mas é também parte integrante da própria psicanálise101. 

 

Assim sendo, a psicanálise freudiana teoriza em dois níveis distintos, o primeiro é 

uma teoria mais geral sobre o homem, do domínio da universalidade e corresponde às grandes 

                                                             
99 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para a Prática de psicólogas (os) no Centro 

de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Brasília, fevereiro/2013. 1ª Edição. 
100 Ibidem, p. 50. 
101 MEZAN, Renato. A vingança da esfinge: ensaios de psicanálise. São Paulo: Editora Barsiliense, 1988. 

(p.62). 
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hipóteses sobre o inconsciente, pulsões, mecanismos defensivos, angústia e outros elementos 

da dinâmica psíquica. Os fenômenos culturais e sociais derivam desses mecanismos próprios 

dos indivíduos, como, por exemplo, a religião em resposta ao desamparo infantil. “Ao abordar 

fenômenos sociais ou culturais, o psicanalista emprega os mesmos conceitos e hipóteses 

construídos no estudo do indivíduo”, assim como Freud fez nos textos ‘O futuro de uma 

ilusão’ e ‘O mal-estar na civilização’ 102.  

Todavia, Mezan103 esclarece que Freud apresenta outro nível de teorização, que está 

mais próximo da prática terapêutica e que visa construir uma teoria específica para cada 

indivíduo, este se refere ao plano da singularidade.  

Deste modo, ao fundamentar uma prática na psicanálise, o psicólogo no campo da 

assistência social pode fazer uma análise histórica e cultural dos indivíduos, não perdendo de 

vista o seu aspecto singular. Para ampliar esta discussão, proponho a narrativa de casos 

acompanhados dentro do serviço de acolhimento pesquisado juntamente com a análise de 

características específicas do funcionamento do Abrigo, bem como métodos e técnicas de 

intervenção do psicólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 MEZAN, Renato. Que tipo de ciência é, afinal, a Psicanálise? Natureza Humana. 9(2): p. 319-359, jul.-dez. 

2007. (p. 337). 
103 Ibidem. 
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CAPÍTULO 3: As múltiplas faces do acolhimento institucional de uma criança 

 

 

3.1 Um pouco da história do caso 

 

Este caso retrata a história de Iara, uma criança de cinco anos, que ficou acolhida 

durante nove meses no Abrigo. Começarei o relato do caso por alguns dados registrados em 

prontuário, que abordam a história de vida da criança e os motivos que culminaram na 

aplicação da medida de proteção – acolhimento institucional. Posteriormente, descreverei os 

principais aspectos trabalhados no Abrigo, bem como de seu desenvolvimento.  

Iara morava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, com sua genitora, 

padrasto e irmã mais nova e, em determinado momento, houve denúncia de que a criança 

havia sofrido abuso sexual. Esse ocorrido despertou a atenção da comunidade e dos serviços 

de proteção, de modo que as demais negligências sofridas pelas crianças vieram à tona, como 

precariedade de cuidados afetivos e físicos, violência física e uso de substâncias entorpecentes 

por parte da genitora.  A somatória de fatores provocou a perda da guarda das filhas por parte 

da mãe e elas ficaram sob a responsabilidade de uma tia paterna104, uma vez que o genitor 

estava desempregado e sem residência fixa.  

A partir de então, o genitor foi morar com a irmã, para ficar mais próximo das filhas 

e supostamente ajudar no cuidado delas. Passados alguns meses, a convivência entre os 

familiares se tornou conflituosa, visto que a tia morava em uma pequena casa e tinha outros 

filhos. Assim, o genitor de Iara optou por se mudar com as meninas.  

O distanciamento da tia gerou impactos na vida e no desenvolvimento escolar das 

crianças, as professoras perceberam que as meninas passaram a apresentar marcas no corpo, 

falta de higiene, sono excessivo e dificuldade de socialização. Com isso, alguns órgãos de 

proteção foram acionados e entraram em contato com o genitor e a tia paterna, com o objetivo 

de frisar a necessidade de as meninas retornarem aos cuidados da tia – guardiã, conforme 

determinação judicial. Contudo, a guardiã e o genitor não acataram as orientações e não 

apresentaram abertura ou disponibilidade para perceber que as crianças se encontravam 

novamente em situação de negligência e que o comportamento manifestado por elas na escola 

indicavam que algo não ia bem e que havia uma lacuna com relação ao cuidado que lhes era 

dispensado.  

                                                             
104 A tia paterna apresentava vínculo significativo com as crianças e, no momento, residia em uma cidade distinta 

a da genitora. 
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A escola acionou os órgãos de proteção à infância mais uma vez, tendo em vista uma 

suspeita de violência. Segundo as professoras, a criança mais nova havia relatado uma 

situação de abuso sexual perpetrado pelo genitor. Na ocasião, Iara não relatou ter sofrido tal 

violência, mas falava do pai com certa agressividade e dizia que a irmã chorava muito quando 

o genitor lhe dava banho.  

Os serviços que acompanharam a família “obrigaram” a tia a reaver as meninas, 

porém, no dia seguinte, ela manifestou que não tinha condições emocionais e econômicas para 

cuidar das sobrinhas, bem como não acreditava que o irmão tivesse cometido violência 

sexual. Assim, as meninas foram encaminhadas para um Abrigo do município.  

 

 

3.2 Acolhimento institucional e intervenções 

 

No momento em que iniciei meu trabalho como psicóloga no Abrigo, Iara e sua irmã 

já estavam acolhidas há quatro meses, tendo sido acompanhadas por psicólogos do CREAS e 

o caso já tinha o encaminhamento para adoção. As equipes técnicas do Abrigo e do Judiciário 

haviam realizado estudo social e psicológico que indicava que não haveria possibilidade de 

reinserção em família de origem ou extensa. Sendo assim, uma família substituta já estava 

sendo identificada para iniciar a aproximação para adoção das mesmas, contudo elas ainda 

não haviam sido informadas sobre isso.  

Os registros no prontuário informavam que Iara e sua irmã se destacavam por serem 

muito espertas, comunicativas e cativantes, logo na sua chegada ao Abrigo, porém, no 

momento em que lá cheguei, Iara demonstrava ser uma criança extremamente introvertida e 

observadora, muito mergulhada em seus pensamentos. Percebendo o forte contraste entre os 

aspectos que a caracterizavam em sua chegada ao Abrigo e quatro meses depois, me indaguei 

sobre o que haveria acontecido com aquela criança falante e esperta. 

Em reunião, os educadores relataram que Iara tinha um “desenvolvimento normal”, 

contudo sentia muito ciúme da irmã com os educadores, chateava-se facilmente, ignorava o 

que as pessoas lhe diziam e urinava na cama. Acima de tudo, destacaram que ela era uma 

criança exigente e que escolhia a educadora para lhe dar banho ou arrumar o seu cabelo. Os 

educadores que não eram escolhidos viam isso como uma afronta, pois acreditavam que as 

crianças deveriam se acostumar e se relacionar com todos os funcionários da mesma maneira. 

A respeito da rotina, colocaram que tinham pouco tempo para ficar com Iara, pois ela passava 

o dia todo na escola e, ao chegar, já no final da tarde, tinha os horários bem programados, 
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tomava café, ia para o banho, jantava, brincava ou assistia televisão, escovava os dentes e ia 

dormir.  

Nessa reunião, iniciei o trabalho de reflexão com a equipe, dirigido especificamente 

para este caso. Solicitei que relatassem como Iara se relacionava no primeiro mês no Abrigo e 

depois pedi que elencassem o que havia mudado. Essa dinâmica provocou dúvidas e grande 

desconforto, pois os educadores perceberam que as relações estabelecidas com Iara se 

tornaram rotineiras e superficiais. Esse aspecto sinalizou que as vivências de Iara no Abrigo 

não tinham sido satisfatórias, ela se encontrava sem uma referência afetiva ou uma figura para 

se identificar, parecia que estava solitária em seu pequeno mundo.  

Em suma, salientei, nesta reunião, que era importante ter pelo menos uma figura 

mais próxima à criança ou um educador como referência, para que ela se sentisse segura e 

percebesse que tinha um lugar. Destaquei, também, que quando Iara pedia para alguém lhe 

dar banho, talvez estivesse tentando construir e identificar essa figura, bem como isso traduzia 

a expressão de sua individualidade, a qual deveria ser respeitada. Percebi que os educadores 

estavam motivados a cuidar de Iara, havia algo nela que cativava os interesses de todos.  

Os educadores não tinham o hábito de brincar com as crianças, pois acreditavam não 

ser necessário brincar ou interagir de forma lúdica com elas, que bastava olhar e cuidar, como 

se houvesse uma separação entre essas ações. Observei que Iara gostava muito de brincar com 

bonecas, principalmente na companhia da irmã. Ambas “faziam de conta” que eram mães 

muito cuidadosas e amorosas com seus bebês.   

Conforme levantado pelos educadores, Iara não gostava da aproximação dos 

educadores com sua irmã, muito carismática, cativante e a criança mais nova que se 

encontrava acolhida naquele momento. Ao ver que alguém dirigia a atenção a ela, Iara se 

fechava, como se a aproximação de sua irmã com algum educador lhe fosse devastadora, era 

como se a irmã lhe roubasse toda a atenção e carinho desses.  

Após observações e orientações aos educadores, comecei a brincar de bonecas com 

Iara. Em alguns momentos ela pedia que eu participasse da brincadeira, em outros, somente 

ela brincava. Essa foi uma maneira que encontrei de me aproximar das irmãs, de poder 

retomar sua história de vida e informar-lhes sobre o processo judicial e o que havia sido 

decidido para suas vidas. Acredito que tenha sido um ponto essencial a ser trabalhado antes de 

iniciar a preparação ou a aproximação propriamente dita com o casal adotante. Conforme 

salientado por Ferenczi105, quando a criança é privada de uma verdade, sendo enganada ou 

                                                             
105 FERENCZI, Sándor. (1928/1929) Obras Completas: Psicanálise IV. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2011. 
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iludida por adultos, ela perde sua fé na autoridade e encontrará grandes dificuldades ao 

perceber que o que sabe ou acredita não corresponde à verdade. 

Em atendimentos seguintes, ela quis brincar de faz de conta, no qual eu era a mãe e 

ela a filha. Tal brincadeira, em sua maior parte, se resumia em ela chamar “Ô Mãããããe!” e 

pedir que eu respondesse: “Oi filha!”. Iara adorava fazer esse movimento e, quando eu 

respondia ao seu chamado, sorria timidamente106. A meu ver, era uma maneira de Iara evocar 

uma figura de cuidado materno que estava ausente, bem como uma forma de controlar algo 

que estava fora de seu alcance. Esses momentos de interação eram bem livres, Iara os 

conduzia a sua maneira.  

Posteriormente, iniciei um trabalho de intervenção mais específico com as irmãs, 

embasado na proposta interventiva ligada à adoção internacional de crianças, desenvolvida 

por Crine e Nabinger e descrita por Peiter107. Essa proposta é dividida em algumas etapas que 

são: processo de luto, que consiste em estabelecer um contato entre as crianças e sua história 

até chegar ao abrigo onde vive e às decisões judiciais tomadas; trabalho com as 

representações, no qual a criança é estimulada a falar a respeito de suas representações de 

família e sobre suas expectativas sobre a adoção; matching (enlace), que consiste em uma 

intervenção com a criança e a família, paralelamente, com o objetivo de decidir qual família 

parece mais apropriada às necessidades daquelas crianças e vice-versa; preparação específica, 

etapa que busca estabelecer uma comunicação e expressão de afetos das crianças e dos 

adotantes, iniciando-se com a notícia de que foram encontrados pais e fazendo uma relação 

entre realidade e expectativa da criança; e encontros, realizados entre candidatos à adoção e 

crianças. 

A princípio, trabalhei o processo de luto com as irmãs, conversamos sobre sua 

história de vida, os lugares que moraram e pessoas que cuidaram delas. Comuniquei, 

especificamente para as meninas, que sua mãe biológica e sua tia não tinham condições de 

criá-las, por isso estavam no Abrigo, para serem cuidadas e protegidas. Também contei a elas 

que o juiz decidia sobre a vida de todas as crianças e adolescentes que estavam no Abrigo e 

que este acreditava que o melhor para elas seria que estivessem em outra família. Iara se 

mostrou dispersa, como se não estivesse interessada. Dolto108 esclarece que: “É preciso que 

                                                             
106 Essa brincadeira ocorria na sala comum de brinquedos, pois no Abrigo não há uma sala específica para 

atendimento de crianças. 
107 PEITER, Cynthia. Adoção: vínculos e rupturas: do abrigo à família adotiva. São Paulo: Zagodoni Editora. 

2011. (p. 78). 
108 DOLTO, Françoise; HAMAD, Nazir. Destinos de crianças: adoção, famílias, trabalho social. São Paulo: 

Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1998. (p. 99). 
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tudo seja dito, que se aceite o risco de ouvir uma criança declarar: Eu queria encontrar minha 

mãe de nascimento”. 

As demais etapas da proposta prática de Crine e Nabinger foram trabalhadas 

posteriormente, visto ter sido necessário que as meninas vivessem o seu processo de luto por 

mais tempo. As crianças passaram a verbalizar suas vivências dolorosas nas ocasiões mais 

diversas, no banho, ao assistir televisão ou durante o almoço, o que foi muito importante para 

o processo de intervenção com elas.  Assim, foi necessário contar com uma nova postura de 

trabalho da equipe, pois, anteriormente, os educadores criticavam a postura dos genitores, se 

assustavam diante de algumas falas das crianças, enfatizando o quanto sofreram e eram dignas 

de pena ou, às vezes, pediam que a criança não falasse sobre determinada situação de 

violência pela qual passou, pois não queriam ouvir. Mas, após a reunião de orientação e 

discussão sobre o assunto, acredito que os educadores adquiriram outra postura e passaram a 

ouvir o que as crianças tinham para falar, sem expressão de espanto, respeitando o que era 

dito ou perguntado e sem assumir papel de inquiridores. Tal reunião serviu para que os 

educadores compreendessem que a história das crianças e adolescentes com os quais 

trabalhavam não deveria ser um tabu, pois eles teriam o direito de saber e falar sobre ela da 

maneira mais simples e clara possível. Marin109 afirma que é necessário deixar surgir o espaço 

da falta, permitindo que crianças e adolescentes falem de seu abandono, questionem sua 

origem e entendam que lugar é esse que estão vivendo, isso abre caminhos para a significação 

e a simbolização.  

Ferenczi, ao tratar pacientes que “não foram bem-vindos na família”, analisou que há 

indícios de que essas crianças registrem sinais inconscientes e conscientes de aversão ou 

impaciência da figura materna, bem como aquelas crianças que se sentiram abandonadas 

podem apresentar perda precoce do gosto pela vida e dificuldade de adaptação. O autor 

ressalta que “a criança deve ser levada, por um prodigioso dispêndio de amor, de ternura e de 

cuidado, a perdoar aos pais por terem-na posto no mundo sem lhe perguntar qual era sua 

intenção, pois, caso contrário, as pulsões de destruição logo entram em ação” 110. Essas 

considerações de Ferenczi nos ajudam a entender um pouco sobre as crianças que “não são 

bem-vindas” e oferecem embasamento para o trabalho com elas, sendo que algumas se 

encontram nos abrigos. Logo, penso na importância do trabalho dos educadores, os quais têm 

como função inverter o quadro de negligência e falta de cuidado, possibilitando que as 

                                                             
109 MARIN, Isabel da Silva Kahn. FEBEM, família e identidade: (o lugar do outro). 3ª ed. São Paulo: Editora 

Escuta, 2010.  
110 FERENCZI, op. cit, p. 58. 
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crianças se sintam acolhidas e oferecendo espaço para fazer emergir esse sujeito desejante, 

como foi feito pelos educadores do Abrigo após uma discussão sobre este caso 

especificamente. A mudança de postura dos educadores também esteve relacionada à 

valorização de seu trabalho, pois percebi que não tinham consciência da amplitude e da 

importância de suas ações. Entendo que o trabalho no Abrigo seja apenas constatar a 

impossibilidade dos genitores, muitas vezes provisória, de assumir seus filhos, sendo que a 

crítica e a reprovação dos pais pelos educadores não auxiliam as crianças e os adolescentes a 

compreenderem sua história de vida e a perdoarem seus pais. 

As intervenções com Iara seguiram através de alguns encontros e notei que ela 

passou a interagir mais com os funcionários e estes lhes dirigiam uma atenção mais 

específica. Ela também começou a mencionar aspectos sobre a tia paterna e contou sobre a 

época em que morava com ela, a quem se referia como mãe. Ela se lembrava da tia, 

principalmente nos momentos em que outras crianças recebiam visitas de familiares. Certo 

dia, Iara me viu conversando com uma das famílias e, quando passei ao seu lado, ela me 

disse: Eu quero a minha mãe, não quero outra. Aqui saliento um aspecto importante que está 

bastante presente nos processos de adoção e que se refere à incompatibilidade do tempo 

jurídico com o tempo psíquico111. Juridicamente, uma criança pode ser adotada, no caso ela 

estaria destituída do poder familiar, contudo, psiquicamente, pode haver forte ligação da 

criança com sua família de origem e, assim, ela pode não conseguir se vincular a outras 

figuras. Dessa forma, destaco que a temporalidade é distinta quando comparada à dimensão 

psicológica, pois, para uma criança ser adotada, ela deve estar em condições de estabelecer 

novos vínculos e de elaborar lutos. 

Essa fala da criança me leva a fazer uma série de análises e interpretações, e acredito 

que ela se relacione também ao fato de Iara ter evitado por um tempo o convívio com os 

educadores, pois queria somente a “mãe” – tia paterna. Green112 esclarece que o objeto 

materno ausente ocupa um lugar, porém pode tornar o sujeito incapaz de se vincular a novos 

objetos, já que seu amor se encontra hipotecado a essa imago de mãe. A dificuldade de Iara se 

vincular aos educadores esteve relacionada também à falta de simbolização da ausência do 

objeto materno que estava representado pela tia paterna.   

Em certo momento, Iara mencionou aspectos sobre a mãe biológica, contou que, 

quando morava com a genitora, nem sempre tinha o que comer e apanhava muito dela. 

                                                             
111 Termos usados por Paiva (2004) que estão descritos no livro de PEITER, C. Adoção: vínculos e rupturas: 

do abrigo à família adotiva. São Paulo: Zagodoni Editora, 2011. 
112 GREEN, André. A mãe morta. In: Narcisismo de vida, narcisismo de morte. São Paulo: Escuta: 1988.  
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Percebo que quando comecei a brincar com Iara e a estar disponível para escutá-la, ela 

demonstrou grande capacidade de verbalização. Através da fala, Iara conseguiu fazer uma 

distinção entre a mãe boa, aquela com quem que teve momentos bons e estruturantes, e a mãe 

que não conseguiu lhe dispensar cuidados satisfatórios.  

Iara passou a se relacionar bem com as figuras femininas do Abrigo, e percebi que, 

após as reuniões, discussões e orientações sobre o caso, muitas educadoras procuraram se 

aproximar, movimentando-se em direção à criança, a fim de estabelecer vínculos mais 

significativos. Já com as figuras masculinas, Iara se mostrava desconfiada, muito observava e 

pouco interagia. Com relação a isso, acho importante mencionar uma ocasião em que um 

adolescente, também acolhido, estava muito enraivecido e começou a chutar portas e a gritar 

dentro do Abrigo.  Iara se agitou e correu em direção a um educador para lhe perguntar: Ele 

vai matar a gente? Ela não sabia o que estava por vir, mas seu pensamento foi canalizado 

para uma situação de grande conflito, demonstrando a fragilidade em que ainda se encontrava, 

sentindo-se ameaçada e desprotegida.  

Em reunião, os educadores manifestaram ter percebido que Iara estava mais animada 

e que chegava de bom humor da escola. Pedi que explicassem sua enurese noturna, pouco 

citada no Abrigo, parecendo ser uma situação já posta em que todos lidavam rotineiramente. 

Eles informaram que Iara urinava na cama nos dias em que determinado educador, que 

chamarei de Lúcio, estava de plantão no Abrigo, de modo que nos demais dias a criança 

esperava a educadora para levá-la ao banheiro. O horário de acordá-la de madrugada para ir 

ao banheiro era o mesmo para os dois educadores, contudo, quando Lúcio se aproximava, ela 

já havia urinado. Na ocorrência de tal evento, o educador trocava as roupas da criança e da 

cama e secava o colchão coberto com plástico, para que ela pudesse voltar a dormir 

confortavelmente. 

Tal situação me chamava a atenção, era nítido que havia algo relacionado à figura 

masculina. A história de Iara indicava que os homens que fizeram parte de sua vida foram 

violentos e a confrontaram com algo que ela não dava conta de lidar e simbolizar, como 

ocorreu nas situações de abuso sexual.  A imposição da sexualidade de um adulto logicamente 

se traduz em ocorrência violenta e traumática para uma criança, que de forma alguma está 

preparada para lidar com esse nível de maturidade113. O abuso sexual se caracteriza como o 

enfrentamento precoce da criança com a sexualidade do adulto, uma situação diante da qual a 

personalidade da criança é ainda frágil demais para poder protestar, ou seja, trata-se de uma 

                                                             
113 COHEN, Claudio. O incesto um desejo. São Paulo: Casa do Psicólogo Livraria e Editora Ltda, 1993.   
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situação de desamparo. Ferenczi114 elucida que, quando as sensações genitais da criança são 

prematuramente forçadas, tem-se a configuração de uma situação traumática, visto que o que 

a criança deseja é o jogo e a ternura, e não a expressão violenta da paixão.  

Freud115, em Totem e Tabu, traz a necessidade de tabus para a proteção da vida em 

comunidade, e Zeferino Rocha, através de uma articulação entre Freud e Lacan, analisa que os 

tabus existem para proteger a criança de uma situação de desamparo frente ao desejo do outro. 

“A angústia de desamparo se manifesta no momento que a criança se sente ameaçada pela 

voracidade desse desejo obscuro e desconhecido do Outro” 116. 

Na situação de desamparo originária, o recém-nascido se encontra totalmente 

dependente do adulto cuidador, que deve acolhê-lo em sua alteridade, pois, como argumenta 

Rocha, as situações de desamparo são revividas pelo sujeito ao longo de sua existência. A 

partir daí, considero que Iara foi confrontada com novo desamparo ao sofrer violência sexual 

e tal situação se reatualizou com a presença de um homem no Abrigo, evocando para ela um 

momento traumático, de medo e insegurança. A figura masculina tornou-se um objeto mau 

para essa criança.  

Freud117 analisou que, frequentemente, o que é mau não é perigoso ou prejudicial ao 

ego, mas é tudo aquilo que, com a perda do amor materno, nos faz sentir ameaçados e, quando 

se perde o amor de uma pessoa que se é dependente, o indivíduo se sente desprotegido de uma 

série de perigos, configurando uma situação de desamparo. Para o autor118, a essência e o 

significado de uma situação de perigo consistem na estimativa do indivíduo quanto à sua 

própria força comparada à dimensão do perigo e no seu relacionamento de fragilidade em face 

desse perigo – desamparo físico se o perigo for real e desamparo psíquico se for instintual. 

Freud designa uma situação de desamparo dessa espécie, que o sujeito tenha realmente 

experimentado, de situação traumática. Já a ansiedade é, de certa forma, a expectativa de um 

trauma, e, por outro, uma repetição dele em forma amenizada. Freud119 sintetiza que “uma 

situação de perigo é uma situação reconhecida, lembrada e esperada de desamparo. A 

                                                             
114 FERENCZI, op. cit. 
115 FREUD, Sigmund. Totem e Tabu (1913[1912 – 13]). In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Traduzido do alemão e do inglês sob a direção geral de Jayme Salomão. Rio de 

Janeiro: Imago. Vol. XIII,1996. 
116 ROCHA, Zeferino. Desamparo e Metapsicologia – para situar o conceito de desamparo no contexto da 

metapsicologia freudiana. Síntese. Belo Horizonte, v. 26, n. 68, p. 331-346, (p. 336). 1999. 
117 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização (1930). In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Traduzido do alemão e do inglês sob a direção geral de Jayme Salomão. Rio de 

Janeiro: Imago. Vol. XXI, 1996.  
118 ______. Um estudo autobiográfico, inibições, sintomas e ansiedade, análise leiga e outros trabalhos 

(1925-1926). In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Traduzido do 

alemão e do inglês sob a direção geral de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago. Vol. XX, 1996.  
119 FREUD, 1925-1926, op. cit., p. 162. 
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ansiedade é a reação original ao desamparo no trauma, sendo reproduzida depois da situação 

de perigo como um sinal em busca de ajuda”. 

A partir da leitura de Freud, Marin120 entende que um sujeito em desamparo se 

encontra impotente diante de uma situação vivida como traumática, de modo que o aparelho 

psíquico não dá mais conta de fazer elaborações devido ao excesso de tensão.  

A leitura que faço desse caso, usando o aporte teórico das considerações 

supracitadas, está ligada à existência de dois fatores: o primeiro seria a angústia da separação 

de Iara do objeto materno - tia paterna -, pois sem o amor da figura materna a criança se sentia 

desprotegida. Rocha121 esclarece que, “na fase fálica, a angústia de separação encontra a mais 

significativa de suas expressões na angústia de castração, que novamente articula perda e 

separação”. O segundo fator seria que a presença de um homem reatualizava para Iara uma 

situação traumática e de desamparo. Assim, seu corpo respondia demonstrando que havia algo 

com o qual ela não conseguia lidar, não havia mediação simbólica.  

Essa dinâmica também poderia ser entendida como uma maneira de Iara se defender 

da figura que a ameaçava, pois, ao urinar na cama, ela evitava ser levada ao banheiro pelo 

educador, de quem sentia medo por entender que ele ficava muito bravo quando isso ocorria, 

conforme verbalizou. O ato de urinar na cama poderia ser entendido como uma forma de 

expressão da angústia da criança, motivada por uma causa que existe no mundo externo. 

Rocha122 analisa que “trata-se de uma reação inteiramente normal e racional, que prepara o 

sujeito para se defender do perigo, seja fugindo da situação, ou do objeto, que o ameaça, seja 

enfrentando-os, caso se sinta suficientemente preparado para isso”. Pontuei para a criança que 

o educador estava ali para cuidar dela e fazer o que fosse preciso para que ela ficasse bem e, 

portanto, não iria maltratá-la ou machucá-la. Por fim, expliquei-lhe que era um tanto difícil 

para ela se aproximar de qualquer homem, pois os que fizeram parte de sua vida não eram 

bons para crianças.  

A partir daí, dei início à escuta com o educador, visto ter se mostrado interessado em 

conversar sobre sua conduta com Iara. Ele mencionou que conseguia lidar muito bem e sem 

dificuldades com as demais crianças e adolescentes, mas não compreendia o motivo de Iara 

urinar na cama em seus dias de trabalho. Apesar de mostrar-se confuso, conseguiu perceber 

que não estabelecia um contato satisfatório com a criança, pois, embora não ficasse bravo 

quando Iara se urinava, tinha muito receio de se aproximar dela, justamente devido ao abuso 

                                                             
120 MARIN, Isabel Kahn da Silva. Violências. São Paulo: Escuta/ Fapesp, 2002. 
121 ROCHA, Zeferino. Os destinos da angústia na psicanálise freudiana. São Paulo, Escuta. 2000. (p. 117). 
122 Ibidem, p. 83. 
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sexual que sofreu. Ele temia que a criança não gostasse de seu contato e, dessa maneira, 

ficava distante, executando somente o que fosse necessário e de maneira mecânica, tentando 

desconsiderar que ali havia um indivíduo. Françoise Dolto123, ao analisar uma condição 

semelhante nos serviços de atendimento à criança, em Paris, mencionou que, frequentemente, 

estes satisfaziam as necessidades das crianças, sem nunca lhes falar sobre si mesmas e sobre 

seus desejos, fazendo, então, sobreviver seu corpo, mas mantendo-as no anonimato. 

Nas intervenções que seguiram com o educador, foi possível que tratássemos de 

aspectos da vida de Iara e o quanto os homens que fizeram parte de sua vida foram violentos. 

Acredito que seja fundamental que os educadores saibam ao menos um pouco da história de 

cada criança e adolescente, uma vez que isso viabiliza um trabalho singular. Paula Albano124 

aborda o cuidado com bebês em abrigos e, a meu ver, suas considerações servem para aplicar 

ao trabalho de educadores com crianças maiores e adolescentes. A autora argumenta que a 

história de vida deles deve ser considerada pelos profissionais, pois isso possibilitará que a 

equipe situe e compreenda alguns de seus comportamentos.   

Dando continuidade ao relato do caso, foi preciso retomar o projeto institucional do 

Abrigo, indicando ao educador que o acolhimento institucional deveria oferecer bases para a 

estruturação saudável de todos que ali estavam, e que o distanciamento dele com Iara poderia 

abrir brechas para que se criassem mais fantasias, uma vez que já havia sido estabelecida uma 

relação estranha entre criança e educador, e ambos desconheciam suas origens e motivos. 

Coloquei que ele poderia se aproximar de Iara, deixando clara para ela sua função como 

educador, mostrando-se disponível para cuidar, educar, conversar e atender às suas 

necessidades. Com surpresa, Lúcio se entusiasmou quando eu lhe disse isso, sentindo-se 

capaz de poder, de fato, oferecer subsídios para o desenvolvimento saudável da criança. 

Assim, conversou com Iara, dizendo-lhe que não ficaria bravo se ela urinasse na cama e que 

quando isso acontecesse ele iria ajudá-la, limpando o que fosse necessário, pois estava ali para 

cuidar dela. Juntos, conversaram sobre se haveria necessidade ou não de levá-la ao banheiro e, 

a princípio, Iara disse que sim, que seria melhor que ela fosse acordada todas as noites, como 

de costume. A partir dessa interação entre criança e educador, Iara não urinou mais na cama, 

visto que a relação de ambos foi intermediada pelas palavras, tornando-se estruturante para a 

criança através da linguagem.  

                                                             
123 DOLTO; HAMAD, op. cit.  
124 ALBANO, Paula. O que é um bebê? In: NOGUEIRA, Fernanda. Entre o singular e o coletivo: acolhimento 

de bebês em abrigos. 1ª ed. São Paulo: Instituto Fazendo História, 2011.  
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O trabalho realizado neste caso permitiu que fosse identificado um grande ruído na 

comunicação dessas relações, pois foi necessário que eu esclarecesse os diferentes papéis para 

o educador, o de adulto cuidador e o de criança, possibilitando que ambos se situassem 

enquanto sujeitos de desejo.  

Passadas algumas semanas, Iara disse ao educador que não precisaria ir ao banheiro 

de madrugada, pois queria dormir a noite toda. Esse pedido foi respeitado e o ritmo da criança 

foi garantido. Com isso, houve meios para que ela se apropriasse do espaço onde mora e do 

próprio corpo. Marin125 esclarece que deixar claro para as crianças e adolescentes as funções e 

dinâmicas dentro do Abrigo, garantir espaço próprio e ter reconhecimento de sua história 

propiciam meios para a abertura de movimento ativo dentro da instituição e possiblidade de 

demanda, o que faz emergir o ser desejante. 

 

 

3.3 Algumas considerações 

 

Acredito que os exercícios da escuta e das diversas formas de cuidado tenham sido 

essenciais para o desfecho deste caso, uma vez que estavam intimamente relacionados à 

qualidade do acolhimento oferecido pela instituição. Sem a escuta não poderia compreender o 

quanto Iara se sentia desamparada na presença do educador e, ao mesmo tempo, não saberia 

que Lúcio não se aproximava da criança por acreditar que a pouparia de um contato não 

satisfatório.  

Considero que o medo que Iara sentia do educador poderia ser traduzido como uma 

angústia de ser invadida e maltratada física e psiquicamente por uma figura masculina, 

indicando que havia angústias de aniquilamento. Assim, em resposta a essa possibilidade de 

agressão fantasiosa, a criança o agredia urinando e fazendo com que ele tivesse que limpá-la e 

a cama, além de fazer com que ele sentisse medo de se aproximar dela.  Conforme citado por 

Ogden126, o medo de ser destruído por dentro leva a ação defensiva de destruir o outro. 

Iara poderia ter projetado no educador toda a insegurança e desamparo que sentia 

diante de uma figura masculina, por não se sentir suficientemente protegida para enfrentar 

esses sentimentos, na medida em que ele não fazia nenhum movimento mais significativo em 

sua direção. Desse modo, ela projetava suas angústias em Lúcio, que poderiam estar 
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Library, 1992. 
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associadas às situações de violência vividas com a figura masculina e que se manifestavam 

através do medo que sentia por ele. Além disso, ao viver uma situação de enfrentamento da 

sexualidade de um adulto, sem ter condições de controle ou de resposta, Iara parecia colocar o 

educador em uma situação de não controle, não permitindo que ele a levasse ao banheiro e 

acabando por urinar na cama nos dias de seu plantão.   

Acredito que quando Lúcio assumiu uma posição de proteção à Iara, ele tenha sido 

capaz de identificar o que havia de singular no objeto cuidado, exercendo uma das funções do 

cuidado descritas por Figueiredo127 – o reconhecer. Ao manifestar para a criança que estaria 

disponível e quando necessário atenderia suas necessidades, o adulto colocou sua presença em 

reserva e ele não exerceu ação de impedimento, abrindo espaço e oferecendo tempo para a 

liberação das fantasias inconscientes de Iara. A presença implicada do educador é, segundo o 

autor, indispensável, segurando, alimentando, agasalhando, desde as maneiras mais concretas 

até as mais sutis.  Lúcio foi além da execução mecânica de procedimentos, oferecendo suporte 

suficiente para que Iara pudesse lutar contra seu desamparo e angústia.  

Este caso ilustrou uma situação em que o educador também se deixou ser orientado 

por mim, enquanto psicóloga, configurando o terceiro elemento da relação, conforme 

explicitado por Figueiredo128. Ao se permitir ser orientado por alguém, o educador abriu mão 

de um lugar de onipotência e de exercício de um poder soberano sobre o outro. Dessa forma, 

o agente cuidador reconheceu o seu limite e se tornou mais sensível ao objeto de seu cuidado.  

Tendo em vista a explanação do caso e a fundamentação psicanalítica apresentada, 

considero que, mesmo se tratando de um caso que ocorreu em um abrigo, o cuidado ofertado 

à criança pôde ocorrer de forma singular, respeitando o seu ritmo e dando sentido às suas 

vivências. 
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ed. São Paulo: Escuta, 2012. 
128 Idem. 
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CAPÍTULO 4: O que é ser mãe? 

 

 

4.1 Apresentação do caso 

 

Este caso retrata a história e o acompanhamento de Júlia, uma adolescente de 

dezesseis anos que se encontrava acolhida no Abrigo. Começarei o relato por sua história de 

vida, até chegar ao momento de escuta e intervenção, pois acredito que será uma maneira 

mais simples de exposição e compreensão do caso.  

Porém, antes de tudo, cabe ressaltar que, diante da chegada de uma criança ou 

adolescente ao Abrigo, a equipe técnica sempre buscava seu histórico familiar através de 

visitas e reuniões com os serviços que acompanharam a família e, principalmente, com o 

responsável pela indicação do acolhimento institucional. Nesse sentido, este histórico foi 

trazido principalmente pelos serviços que compõem o sistema de garantia de direitos, pela 

própria adolescente e por seus pais-cuidadores.  

Vamos à história...  

Quando Júlia nasceu, sua genitora vivia em uma pequena comunidade na zona rural, 

não era provida de muitos recursos materiais, já tinha outros filhos e, por tudo isso, resolveu 

não ficar com o bebê. A notícia se espalhou e uma mulher, que chamarei de Sônia, também 

pertencente à comunidade, se prontificou a cuidar da criança, levando-a para o novo lar, no 

qual também morava Antônio, seu companheiro naquela época. Os registros e os relatos não 

deixaram claro o motivo detalhado que levou a mãe biológica a entregar a filha para outra 

pessoa cuidar.  

Perto de Júlia completar três anos, houve uma denúncia contra Sônia, onde consta 

que a criança não seria bem cuidada, que sofria negligência tanto de cuidados afetivos quanto 

físicos. Também está incluído em registros que Sônia fazia uso excessivo de bebida alcóolica, 

bem como foi verificado que não tinha a guarda legal da criança. A partir daí, houve a análise 

do caso por parte de peritos, psicólogo e assistente social do Judiciário, que registraram as 

dificuldades de Sônia para cuidar da criança, destacando que a infante tinha forte ligação 

afetiva com ela. Então, Sônia e Antônio ficaram com a guarda da criança, para posterior 

formalização da adoção129.  

                                                             
129  Cabe mencionar que, para a adoção ser concluída, a família adotante deve entrar com o pedido através de 

advogado particular ou defensor público.  
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Aos sete anos, Júlia foi morar com Antônio que, após sua separação de Sônia, optou 

por cuidar da criança. Júlia morou com o pai-cuidador por alguns meses até que, certo dia, 

Sônia pegou a criança mais cedo na escola e a levou para sua casa, o que fez com que Antônio 

abrisse mão da guarda. Nesse período, a escola solicitou uma avaliação neuropsicológica da 

criança através da APAE, que diagnosticou Júlia com retardo mental e indicou tratamento 

com fonoaudiólogo e neurologista. Todavia, Sônia não levou a criança aos acompanhamentos 

indicados.  

Aqui, saliento que Antônio declarou, em um dos atendimentos realizados com ele, 

que na ocasião não foi mais em busca de Júlia por não querer estabelecer contato com a ex-

companheira. Quando questionado sobre a criança, Antônio depositou a responsabilidade 

nela, dizendo que se quis assim, então não teria o que fazer, mesmo sabendo que ela poderia 

não estar bem com Sônia. Desde então, Júlia teve contatos breves e esporádicos com Antônio. 

 

 

4.2 Acolhimento Institucional 

 

Quando Júlia estava com quinze anos, houve denúncia de que estaria sofrendo 

violência física e psicológica por parte de seu companheiro, dez anos mais velho. O órgão de 

proteção responsável realizou visita à residência e Júlia relatou que seu companheiro a agredia 

e não a deixava sair de casa. Júlia também narrou que foi forçada a morar com o namorado, 

aos doze anos, após ter contado para a mãe que sofria maus tratos por parte de seu marido, 

com quem Sônia havia se casado depois de se separar de Antônio. Diante disso, o órgão 

encaminhou o caso para acolhimento institucional. 

No momento do acolhimento Júlia estava grávida de cinco meses e foi encaminhada 

para fazer exames médicos, sendo verificado que o bebê estava com baixo peso e havia pouco 

líquido na placenta. Foram realizados os acompanhamentos necessários para o 

desenvolvimento saudável do bebê e algumas intervenções junto à mãe, Sônia, na qualidade 

de representante da família de Júlia. Segundo dados registrados em prontuário, a adolescente 

grávida estava muito entristecida e pedia para morar com sua mãe novamente, pois não queria 

ter a filha longe dela. Na ocasião, a equipe não localizou Antônio nem pessoas da comunidade 

que apresentassem um vínculo significativo com Júlia.  

Nessa época, foi realizado um trabalho articulado com os demais serviços da rede de 

proteção à infância e à adolescência, de forma que fosse investigada a suspeita de violação de 

direitos perpetrada pelo padrasto. Como consequência, a família passou a ser acompanhada 
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por alguns serviços, como: Programa de Saúde da Família – PSF, Conselho Tutelar, Abrigo e 

CRAS, e, após algumas intervenções, o juiz concedeu a guarda de Júlia para Sônia 

novamente.  

Passados alguns meses dessa convivência, a adolescente pediu ajuda à enfermeira do 

PSF que acompanhava a família, afirmando que sua mãe a obrigava a se relacionar com um 

homem mais velho, por dinheiro. Dessa forma, o Conselho Tutelar foi acionado e Júlia foi 

novamente para o Abrigo, dessa vez com a filha, Taís.  

 

 

4.3 Escutando a jovem mãe 

 

Saliento que as intervenções a serem trabalhadas nesta dissertação se referem ao 

segundo acolhimento de Júlia e foram fundamentadas na teoria psicanalítica, traduzindo-se na 

escuta da adolescente, na intervenção com educadores e no acompanhamento familiar.  

A princípio, Júlia foi atendida por uma psicóloga no CREAS. Contudo, a adolescente 

não gostava de frequentar tal serviço, de forma que o acompanhamento foi finalizado pela 

profissional. A partir de então, comecei a me colocar à disposição de Júlia, caso quisesse 

falar, e a adolescente passou a pedir para conversar comigo. Tal escuta ocorria semanalmente, 

às vezes mais de uma vez por semana, quando solicitada.  

Nos primeiros atendimentos, Júlia indagou sobre o seu futuro, declarou não querer 

voltar a morar com Sônia e lamentou o que ocorreu, referindo-se às últimas semanas na casa 

da mãe. Contou que esta se encontrava muito nervosa, sem paciência e que queria briga, 

contudo não soube dizer exatamente os motivos dessas desavenças, pois tentava se comportar 

de forma a agradar a mãe, limpando a casa e cuidando das roupas, deixando Taís aos cuidados 

de Sônia, pois percebia que ela gostava do bebê.  

Em atendimentos posteriores, Júlia relatou o motivo de ter pedido ajuda à enfermeira 

que foi visitá-la. Ela contou que a mãe planejava uma viagem, mas não tinha dinheiro 

suficiente para custear as despesas. Então, quando um amigo da família chegava para visitá-

las, Sônia pegava Taís para dar uma volta. Júlia dizia que não queria ficar em casa com aquele 

homem, mas a mãe ficava furiosa e a obrigava. Nesse momento da conversa, Júlia chorou, 

dizendo: Eu acho que eu vim ao mundo para sofrer. Só pra isso! Ao narrar essa história, a 

adolescente não expressou mágoa ou raiva dirigida à Sônia, mas manifestou muita angústia ao 

indagar sobre si mesma, como se tentasse se culpar. 
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As últimas semanas com Sônia foram muito marcantes para a adolescente, o que foi 

exposto em atendimentos posteriores, através do relato de que a mãe criticava tudo que ela 

fazia, gritava muito e dizia que Júlia tinha o leite ruim, que não fazia nada direito, além de, 

por várias vezes, mandar a adolescente ir embora sozinha, deixando o bebê.  

Após esses primeiros momentos de escuta, foi possível fazer algumas análises e 

levantar hipóteses sobre o caso. Assim, essas falas me levam a supor que, durante a gravidez, 

Júlia se sentia incapaz de cuidar sozinha de um bebê e precisava da ajuda da mãe, dessa forma 

pediu para voltar a morar com Sônia. Contudo, aquela que Júlia teve como mãe não conseguiu 

cuidar da adolescente de modo a lhe oferecer condições de assumir a maternagem. A meu ver, 

Sônia quis ocupar o lugar de mãe de Taís e, não havendo espaço para duas mães desse bebê, 

expulsava a filha de casa130. E Júlia colocou: Teve um dia que eu quase fui embora. Então 

perguntei: Para onde você gostaria de ter ido? Ela: Não sei, para qualquer lugar, eu ia dar 

um jeito. Eu acho que a minha mãe não gosta de mim, ela gosta só da Taís. Minha mãe dizia 

que se eu voltasse para cá, vocês iam tomar a Taís de mim e a única coisa que eu te peço é 

pra não tirar minha filha de mim, eu quero vê-la crescer na minha frente.  

Nessa última transcrição, temos uma fala carregada de elementos importantes, e 

interpretá-la não me parece uma tarefa fácil. Contudo, a fala soava forte e foi repetida em 

outras sessões. Esses aspectos me faziam suspeitar que existisse algo a mais a ser falado e 

também me impulsionaram a tentar pensar, arriscando algumas hipóteses. Então, começo pelo 

óbvio: voltar para o Abrigo significava viver longe de Sônia e, dessa maneira, Sônia não 

poderia cuidar de Taís, perdendo seu objeto de amor. Tendo em vista essa possibilidade, 

Sônia ameaçou Júlia, afirmando que, caso voltasse para o Abrigo com a criança, o bebê seria 

retirado de seus cuidados e indicado como caso de adoção. Diante disso, acredito que existam 

duas hipóteses: 1. Sônia somente conseguia ser materna com a neta. Por isso, ao se ver sem 

seu objeto de amor, ela o aniquilou, pois, na possibilidade de Taís ir para o Abrigo, afastando-

se da avó, ela desapareceria. 2. Na fantasia de Sônia, Júlia poderia se aproximar da filha no 

Abrigo, ocupando seu lugar de mãe, o qual não era permitido por Sônia, que talvez não 

suportasse a ideia de Júlia ter se tornado mulher e mãe, pois sua postura era de negar à filha a 

possibilidade de ser uma mãe carinhosa, assegurando sua incapacidade.  

Nos atendimentos que se sucederam, Júlia mencionou que as educadoras ficavam 

bravas com ela para que olhasse a filha direito e demonstrou se sentir insegura para dar 

banho, trocar fralda, preparar a mamadeira ou dispensar outros cuidados à filha sem a 

                                                             
130 Claudia Suannes analisou um aspecto semelhante em um dos casos que abordou no livro: A sombra da mãe: 

psicanálise e vara de família. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.  
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presença de um adulto. Assim, ela pedia ajuda para as educadoras ou sugeria uma troca: elas 

cuidariam do bebê, enquanto Júlia preferia limpar a casa. Isso indica que a jovem mãe 

buscava reeditar no Abrigo a mesma dinâmica que tinha com Sônia. Ou será que até o 

momento era a forma que ela tinha para conduzir?  

Após algumas semanas de convivência com a adolescente, as educadoras131 

começaram a relatar o não cuidado de Júlia com a filha, questionando também o fato de o 

bebê estar no Abrigo, pois acreditavam que a adolescente não desempenhava sua função de 

mãe satisfatoriamente. Narraram que tinham sempre que indicar para Júlia o momento de 

trocar fralda, dar banho, comida e água para o bebê e, na maioria das situações, a mãe se 

mostrava insatisfeita ao realizar essas tarefas, bem como houve momentos em que Taís caiu 

dos braços de Júlia ou solicitava a atenção da mãe, que não retribuía. Tal situação chegou ao 

ponto de Júlia só cuidar de Taís após a ordem de um funcionário do Abrigo, ou seja, ela só se 

movia quando alguém lhe indicava o que deveria fazer, sem conseguir perceber as 

necessidades vindas de seu bebê, enquanto as educadoras não compreendiam seu caso e suas 

necessidades.  

Diante da conduta da adolescente, as educadoras demonstravam indignação, 

expressando-se, por exemplo: Pra mim a Júlia não serve como mãe; o que vai ser desta 

criança depois que elas saírem do Abrigo?; Não acho justo um bebê ficar no Abrigo, tem que 

estar em uma família. Nesse ponto identifico um aspecto já analisado por Isabel Marin132, na 

FEBEM, que se refere à concepção dos educadores de acreditar que uma criança somente terá 

condições estruturantes de se desenvolver se estiver em um lar baseado na família tradicional, 

pai-mãe-filho, e que uma adolescente abrigada não poderia oferecer o que um bebê necessita.  

Essa situação que se configurou dentro do Abrigo apresentou pontos semelhantes à 

dinâmica relacional de Júlia com Sônia, pois as educadoras preferiam ficar com Taís a fazer 

alguma atividade doméstica, antecipando o que Júlia deveria fazer, porém não lhe ensinando a 

identificar os sinais vindos da filha. Mas, por que isso novamente? Por que Júlia não poderia 

ser uma boa mãe? Essa inter-relação presente na instituição possibilita diversas leituras e 

encaminhamentos, mas o que me vem à mente, a princípio, seria que as educadoras se 

preocupavam muito com a pequena criança, atribuindo a ela uma grande fragilidade e 

carência, chegando a protegê-la da própria mãe. Contudo, percebo que tal proteção impedia a 

relação entre mãe e bebê, não abrindo espaço para Júlia ouvir o choro de sua filha e 

                                                             
131 No relato deste caso, utilizei a palavras “educadoras”, gênero feminino, pois durante essas intervenções havia 

somente mulheres como funcionárias. 
132 MARIN, Isabel da Silva Kahn. FEBEM, família e identidade: (o lugar do outro). 3ª ed. São Paulo: Editora 

Escuta, 2010.  
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reconhecê-lo como um chamado, pois havia as educadoras que se colocavam entre as duas e 

se antecipavam, dificultando a possibilidade de comunicação entre Júlia e Taís.  

Desde criança, para ter um lugar ou receber um olhar da mãe, Júlia precisava fazer 

algo que agradasse Sônia, não bastava ser ela mesma, Júlia não era o objeto a ser investido, 

ela precisava investir para sobreviver. Assim, a maneira de Júlia ter um lugar ou de ter uma 

função para Sônia, até onde pude analisar, era limpando ou fazendo algo que agradasse à mãe. 

E isso se reeditava no Abrigo, pois as educadoras, que adoravam ficar com Taís nos braços, 

diziam: Júlia adora fazer faxina.  O conflito de Júlia com a mãe se reatualizou na maternidade 

e no Abrigo, o limpar tinha uma função reparadora para a adolescente.  

A tentativa de Júlia de se adaptar ao contexto que estava inserida e de agradar ao 

outro se confirmou em sua fala no atendimento seguinte, no qual estava chorando por ter 

deixado Taís cair e disse: Eu prometo que vou fazer tudo certinho, tudo o que as educadoras 

mandam, vou olhar a Taís e não vou deixa-la cair de novo, mas só te peço para não tirar 

minha filha de mim. A adolescente estava muito assustada e com medo, pois tirar a filha dela 

seria castigá-la por não ter recebido ajuda para se tornar mãe. Nesse momento de intervenção, 

a conduta que adotei foi no sentido de reconhecer o desejo de Júlia e sua responsabilidade de 

ser mãe. 

Houve um atendimento em que Júlia falou sobre sua infância, disse que se lembrava 

de poucas coisas e então narrou: Minha mãe me deixava muito sozinha e por isso eu caía 

muito. Teve uma vez que eu caí de uma escada, nesse dia eu fiquei muito machucada, eu 

podia ter morrido. Novamente, não houve demonstração de ressentimentos, mas ela 

conseguiu identificar falhas da mãe e dela própria, conforme descrito no parágrafo anterior, 

pois percebeu que deixar a filha cair não foi algo positivo. No entanto, essa associação não foi 

suficiente para que Júlia percebesse que deixar a pequena criança cair repetia algo, 

reatualizava conflitos. Havia semelhança entre o que a mãe fazia com ela em sua infância e o 

que ela fazia com a filha no Abrigo. Isso me levou a pensar como foi imenso o 

desinvestimento materno, uma vez que Sônia não ofereceu sustentação suficiente para que 

Júlia se desenvolvesse e se tornasse mãe, assim parecia que Júlia repetia uma receita, 

mantinha algo que havia recebido. 

Nos atendimentos seguintes, Julia tentava imaginar como a mãe estava e o que 

estaria fazendo naquele instante, logo depois, dizendo sentir saudades, pediu permissão para 

ligar para Sônia. Eu informei que não seria possível naquele momento, pois o juiz havia 

determinado uma medida de afastamento desta. Em seguida, perguntei o que Júlia gostaria de 

falar para a mãe e ela disse: Eu quero saber como ela está e saber o que ela está fazendo. 
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Quero contar que a Taís está muito esperta e está sorrindo, já já ela vai começar a falar. Eu 

acho que ela deve estar com muita saudade da Taís. 

Apesar de Júlia afirmar que não voltaria a morar com Sônia, demonstrava grande 

vontade de rever e de estar mais próxima da mãe. Françoise Dolto133 acredita que uma criança 

que é tratada pelos pais como objeto de violência, ao longo de seu desenvolvimento se tornará 

inconscientemente necessitada dessa violência. Assim, entendo que, quando a primeira 

relação de amor da criança for marcada pela violência, ela se sentirá atraída a ser tratada da 

mesma maneira.  

Júlia contou que sua gravidez não foi planejada e que não queria ter ido morar com o 

pai de Taís. Porém, a mãe a obrigou a morar com o namorado, embora ainda tivesse doze 

anos na época. Enfatizando o momento em que foi levada para a casa do companheiro, contou 

que chorava enquanto era arrastada por Sônia. E em seguida, indagou: Por que então que 

minha mãe me pegou para criar? Pra fazer isso comigo? Isso eu não entendo. Isso é coisa 

para uma mãe fazer com a filha? Júlia se expressou com os olhos cheios de lágrimas e 

completou: Eu não vou fazer isso com a minha filha e também não vou fazer com ela o que a 

minha outra mãe (mãe biológica) fez comigo, não vou abandonar a Taís, não vou dar ela pra 

outra pessoa cuidar. Esse momento foi bastante importante no processo de intervenção de 

Júlia, marcando seu desejo de fazer diferente com a filha e acreditando que poderia ser uma 

mãe melhor do que Sônia foi para ela.  

 

 

4.4 Observações e intervenções com educadores 

 

Taís passava a manhã com as educadoras, enquanto Júlia estava na escola. Ao ouvir 

a voz da mãe, quando ela chegava, Taís começava a balbuciar e, ao avistar Júlia, levantava os 

bracinhos para atrair sua atenção e para ganhar seu colo. Esse era um sinal de que a pequena 

criança identificava Júlia como sua mãe. Presenciei momentos em que a adolescente retribuía 

a isso, conversava com a filha amorosamente e brincava com ela.  

Em uma reunião de equipe, essa observação foi relatada para o grupo de 

funcionários, e pedi que comentassem o que pensavam sobre isso. Uma educadora afirmou 

que quando eu estava presente Júlia se comportava de outra forma, cuidava e tinha paciência 

com a filha, mas que, na maioria das vezes, não se importava com Taís. Grande parte das 

                                                             
133 DOLTO, Françoise; HAMAD, Nazir. Destinos de crianças: adoção, famílias, trabalho social. Tradução 

Eduardo Brandão; revisão técnica Claudia Berliner. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1998.  
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educadoras concordou com essa fala e completou com outras, destacando que, às vezes, Júlia 

era indiferente à Taís e que, quando pediam para que ela fizesse algo relacionado ao cuidado 

da filha, ela respirava fundo e expressava sua insatisfação. As educadoras ainda colocaram 

que Júlia não verbalizava o seu suposto descontentamento, mas isso ficava estampado em seu 

rosto. O momento de demanda da filha e intervenção das educadoras, traduzido por broncas, 

provocava algo em Júlia que ela não conseguia verbalizar. 

Perguntei às educadoras se alguém teria uma hipótese que levasse ao motivo pelo 

qual Júlia se comportava de outra maneira na minha presença, mas, não obtive resposta. E eu 

também não saberia exatamente responder a esse questionamento, principalmente porque não 

sabíamos muitas coisas que se passavam com Júlia, e comuniquei isso às educadoras. Por 

outro lado, destaquei para o grupo a minha postura com a adolescente, a qual eu poderia ter 

segurança de falar. Pontuei que, dentre as minhas intervenções, eu a escutava e acreditava que 

ela poderia ser uma boa mãe, mesmo sendo muito jovem e morando no Abrigo, bem como 

percebia e reconhecia que havia forte vínculo afetivo entre Júlia e Taís. Prossegui destacando 

que Júlia deveria ser a principal interlocutora de Taís com o mundo, pois quando as 

educadoras se colocavam como as detentoras de todo o saber sobre o bebê, elas acabavam por 

criticar a conduta de Júlia e interferir na relação mãe/filha de maneira a prejudicá-la134. 

Destaquei que Júlia deveria ser amparada pelas educadoras, as quais poderiam transmitir sua 

experiência e seu saber sobre os bebês para a jovem mãe.  

Françoise Dolto135 analisa que algumas mulheres não podem ser mães porque não 

tiveram uma, não foi possível que construíssem uma companhia interna. Contudo, talvez seja 

possível reconstruí-la, o que exige todo um trabalho que não pode ser pautado em reprovações 

e críticas. A psicanalista indica que aquelas pessoas que cuidam de bebês – nesse caso 

podemos pensar nos educadores do Abrigo - podem despertar o interesse dessas mães pelos 

filhos, ensinando-as a cuidar do seu filho real e indicando-lhes que um filho não representa 

uma fonte de esgotamento.  

A partir de escuta realizada com as educadoras, pareceu-me que compreenderam tal 

informação, mas, ao mesmo tempo, para que mudassem de postura não seria fácil. Para 

algumas dessas, deixar Júlia assumir seu lugar era como se deixassem de fazer o próprio 

trabalho, não confiavam na adolescente e não a apoiavam no processo de tornar-se mãe. 

Contudo, tentavam suprir todas as faltas de Taís, num esforço para poupá-la de qualquer 

                                                             
134 Intervenção baseada nas considerações de ALBANO, Paula. O que é um bebê? In: NOGUEIRA, Fernanda. 

Entre o singular e o coletivo: acolhimento de bebês em abrigos. 1ª ed. São Paulo: Instituto Fazendo História, 

2011.  
135 DOLTO; HAMAD, op. cit.  
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frustração e até mesmo do contato com o objeto materno. A meu ver, as educadoras não 

somente tentavam atender ao bebê, mas procuravam satisfazer suas necessidades pessoais. 

Nesse ponto, considero que a instituição, representada pelas educadoras, desenvolveu 

sistemas de defesas pessoais, assim como observado por Marin136, na FEBEM, a qual 

considera que isso pode apresentar dificuldades de se trabalhar a mudança de certas 

concepções. No Abrigo, esses sistemas de defesas pessoais foram muito rígidos e 

construíram-se ideias estereotipadas sobre o que é uma mãe. Por outro lado, as educadoras 

não estavam se ocupando de Júlia, e tornar-se mãe implica um processo de identificação137 

com o objeto materno, assim como pontuado por Suannes138. Quem cuidaria da adolescente 

para que ela pudesse ser mãe?  

Minhas intervenções com as educadoras prosseguiram através de escuta e orientação. 

Já o trabalho delas com Júlia tinha altos e baixos. As educadoras manifestavam que tinham 

mais clareza das necessidades de Júlia enquanto adolescente e mãe, contudo, muitas vezes, 

não dispensavam seu tempo para promover um trabalho diferenciado, sendo que tinham 

muitas outras atividades para desempenhar com as demais crianças e adolescentes, ou seja, 

não tinham disponibilidade para Júlia. Conforme também observado por Guedes139, no abrigo 

em que trabalhou e realizou sua pesquisa de Mestrado, muitas vezes os cuidados corporais 

relativos à higiene e à alimentação tomavam muito tempo das educadoras. 

Todavia, após algumas semanas de trabalho, pude presenciar momentos importantes 

entre Júlia, Taís e as educadoras, os quais traduziram um novo olhar da instituição para a 

dupla. Certa manhã, ao me direcionar para a cozinha, ouvi uma funcionária se dirigir à Júlia 

com uma fala melodiosa e amigável: Ô, mãe! Olha pra mim, conversa comigo, eu já estou 

com fome. Cheguei à cozinha e vi que Taís estava eufórica no carrinho, balbuciava e mexia 

seus braços, enquanto Júlia preparava sua comida e a educadora dava almoço para outra 

criança. Nesse momento, a educadora havia identificado que Taís tentava chamar a atenção da 

mãe, provavelmente porque já estava com fome, contudo Júlia não percebia isso, estava 

concentrada em pôr o almoço para a filha. Então, a educadora voltou a atenção de Júlia para a 

filha, traduzindo o bebê para ela que ainda não conseguia perceber por si só, ao invés de 

                                                             
136 MARIN, op. cit. 
137 Identificação entendida nesse estudo conforme definido por Laplanche e Pontalis, como “processo 

psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, 

total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro” (p. 226). LAPLANCHE, Jean; PONTALIS. Vocabulário 

de Psicanálise; sob a direção de Daniel Lagache; tradução de Pedro Tamen. São Paulo: Martins Fontes, 1992.  
138 SUANNES, op. cit.  
139 GUEDES, Carina Ferreira. Acolhimento institucional na assistência à infância: reflexões a partir da 

experiência de um abrigo. Dissertação de Mestrado – USP. São Paulo: 2013.  
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confortar a criança ou ficar brava com a mãe por se demorar. E Júlia respondeu para a filha: 

Já vai, Tá! 

 

 

4.5 Um novo olhar 

 

Ivone chegou ao Abrigo para trabalhar durante a licença médica de outra educadora 

e, no decorrer de alguns dias, por ter desempenhado muito bem suas funções, foi contratada. 

Já experiente no serviço, por haver trabalhado em outro abrigo, interessou-se por esta 

instituição porque gostou do ambiente de trabalho.  

Inicialmente, foi possível perceber que Ivone estabelecia uma relação diferente com 

Júlia. Certo dia, contou-me, muito alegre, haver percebido que a adolescente estava mais 

atenta à filha. Declarando que se preocupava com as falas de algumas educadoras com relação 

à adolescente, considerando-as muito severas e incapazes de compreender o momento pelo 

qual Júlia passava, completou: eu fui mãe muito cedo e sei que cansa, que dá vontade de ser 

menina de novo, então, quando a Júlia estiver cansada, nós temos que estar aqui para ajudá-

la. Nesse mesmo dia, Ivone contou que foi mãe na adolescência e tornou-se avó antes dos 

quarenta anos. Sua fala narrava fatos que fizeram parte de sua vida e dos quais ela se 

apropriou, não percebi culpa, mas vi uma mulher segura com relação à própria história.  

Desde então, por sua disponibilidade para se ocupar das demandas de Júlia, iniciei 

um trabalho de orientação mais específico com Ivone. As duas construíram uma relação 

afetiva, onde a educadora mostrou-se paciente e sensível o bastante para perceber algumas 

necessidades da adolescente, atribuindo a ela um lugar de sujeito desejante, de uma pessoa 

com direito a ser compreendida e ajudada. Ivone conversou com Júlia sobre assuntos diversos 

e, às vezes, ficava com Taís para que a mãe pudesse comer, estudar ou fazer algo de seu 

agrado. Isso não era visto pela educadora como uma negligência por parte de Júlia, pois 

acreditava que a jovem mãe precisasse de um momento seu.  

Aos poucos, Ivone pôde indicar para Júlia os sinais de Taís, não dizendo o que ela 

deveria fazer, mas mostrando que a filha precisava de algo. Assim, Júlia tentava traduzir o 

que vinha de seu bebê, enquanto Ivone exercia o papel de um fio de ligação na comunicação 

entre mãe e filha, não fortalecendo o muro que separava e impedia a troca. A princípio, toda 

essa comunicação que se desenvolveu entre as duas, mãe e filha, poderia representar algo sem 

importância e corriqueiro, mas isso foi constitutivo para Taís e essencial para que Júlia 

investisse mais em sua filha e suprisse suas necessidades.  
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Em conversa, Ivone contou que percebia que a adolescente gostava de brincar com as 

demais crianças que estavam no Abrigo e, muitas vezes, se comportava como elas. Por outro 

lado, Ivone destacou que Júlia não se esquecia da filha nesses momentos de brincadeira, pois 

estava sempre atenta.  

A relação de Júlia com Ivone provocou efeitos na postura da adolescente com a filha, 

os quais foram percebidos de forma lenta e gradual. Isso leva à hipótese de que, antes de Júlia 

conviver e ter um olhar mais materno e compreensivo como o de Ivone, o cuidado dirigido a 

ela foi precário e fragmentado.  É importante mencionar que a disponibilidade da educadora 

de se ocupar de Júlia ofereceu condições para que a adolescente pudesse voltar sua atenção 

para a filha. A conduta da educadora e a postura da adolescente geraram reflexões nas 

reuniões de equipe e também foi tema para discussão em algumas sessões do grupo de 

educadoras conduzido por mim e que será discutido no próximo capítulo.  

Experienciar essa outra face do cuidar, ou seja, ser o objeto cuidado, despertou em 

Júlia certa sensibilidade, fazendo com que começasse a falar mais sobre sua relação com Taís 

e seus planos de poder cuidar da filha fora do Abrigo. Sendo assim, ela relatou muitos 

aspectos positivos da sua relação com Ivone, entusiasmando-se nos horários que ela estava 

presente.  

Contudo, Júlia não deixou de falar sobre Sônia e, em um atendimento que ocorreu na 

sala de televisão, começou a trazer conteúdos muito distintos daqueles já mencionados até o 

momento. Júlia passou a dar uma nova forma à sua história e reconstruiu uma mãe muito boa, 

que a levava para passear, que passava horas conversando e cuidando da filha, em suma, uma 

mãe que a amava. Essa fala de Júlia levou-me a construir duas hipóteses distintas de análise: a 

primeira seria que, provavelmente, pode ter havido alguma coisa boa que circulou entre Júlia 

e Sônia ao longo do período de convivência entre elas e isso fez com que Júlia relembrasse e 

destacasse os momentos bons e prazerosos. Mas, por outro lado, também seria possível que 

ela tivesse começado a pensar em Sônia como a mãe que gostaria de ter tido, criando uma 

realidade de acordo com seu desejo e, assim, toda essa Sônia boa teria sido um pequeno 

delírio que ela construiu a posteriori. Essas duas hipóteses foram levantadas, em função de 

não ter sido possível identificar o que realmente aconteceu. Além disso, esse não seria o meu 

objetivo, enquanto profissional que utiliza da psicanálise como referencial teórico. Assim, 

depois de minhas intervenções e após a convivência com Ivone, Júlia reconstituiu a figura da 

mãe que ela gostaria de ter tido, seja através de alguma vivência satisfatória ou de seu desejo.   
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4.6 Acompanhamento familiar 

 

Júlia continuou planejando sua vida com a filha. Sentia-se alegre ao imaginar que 

teria sua casa e que Taís frequentaria a creche enquanto ela estivesse trabalhando. Todavia, 

ela não deixava de citar que gostaria de ter alguém que pudesse cuidar dela e mencionava que 

queria continuar a ver as pessoas que faziam parte do Abrigo. Em outros momentos, dizia que 

queria reencontrar seu pai, Antônio.  

Eu, enquanto psicóloga, e a assistente social do Abrigo entramos em contato com um 

filho de Antônio, Agenor, que afirmou não ter contato com o pai, pois este havia se mudado 

para outra cidade. Agenor fez algumas visitas ao Abrigo, e Júlia ficava muito feliz ao ver o 

irmão, mas ele se distanciou novamente, a pedido da esposa. 

Júlia não estava satisfeita e continuava a cobrar notícias de seu pai. Certo dia, 

passeando pelo centro da cidade com uma educadora, ela se lembrou do local que Agenor 

trabalhava e foi até lá. O irmão lhe disse que Antônio estava na cidade e que havia voltado a 

trabalhar na feira aos sábados. Esta foi a primeira informação concreta que conseguimos a 

respeito de Antônio. Como somente Júlia conhecia seu rosto, no sábado seguinte fomos à 

feira e ela o encontrou. Antônio não recebeu a filha de maneira calorosa, ficou bastante 

distante, mostrava-se incomodado, e Júlia não sabia o que dizer ao pai. Eu o informei 

rapidamente sobre a situação de acolhimento de Júlia e Taís e expliquei que gostaríamos de 

ter a oportunidade de conversar um pouco sobre sua história com a filha. Nesse momento, não 

impus qualquer exigência ou cobrei sua responsabilidade enquanto pai, mas frisei a 

importância de outro encontro para esclarecimentos. Antônio disse que não tinha celular e não 

informou seu endereço, dessa forma passei o endereço do Abrigo e telefone, a fim de que ele 

pudesse entrar em contato.  

Na semana seguinte, a esposa de Antônio, Marta, foi ao Abrigo. Bastante 

desconfiada e descontente por terem sido “descobertos”, deixou claro que eles já sabiam do 

acolhimento institucional de Júlia e Taís, contudo não queriam se envolver. Em suma, ela não 

queria a aproximação de Júlia, por acreditar que isso acarretaria problemas ao seu casamento, 

porém se sentia sensibilizada com Taís. Marta declarou ter conhecimento a respeito do 

relacionamento de seu marido com Sônia e de que esta última provocara o fim do primeiro 

casamento de Antônio. Atribuindo a responsabilidade à Sônia pelas violações de direitos 

ocorridas na vida de Júlia, Marta, apesar de ter se encontrado apenas rapidamente com a 

adolescente, disse que iria ajudá-la.  
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Em sua segunda visita ao Abrigo, Marta relatou que vinha se desentendendo e 

brigando muito com Antônio e, dessa forma, preferiria que o vínculo entre o pai e a 

adolescente não fosse reconstruído. Segundo ela, o esposo declarou que caso soubesse a 

tempo da condição da filha, não teria se casado novamente, para poder se dedicar ao cuidado 

dela. Marta ficou bastante apreensiva diante dessa possiblidade e, em seguida, enfatizou que 

era dedicada às suas funções de esposa e dona de casa e que faria de tudo para não se 

divorciar de Antônio, pois não teria condições financeiras para se sustentar. Por fim, destacou 

que se Júlia fosse morar com o casal, a adolescente poderia cozinhar e cuidar da casa e não 

haveria mais motivo para que Antônio quisesse manter o casamento. 

Nesse segundo encontro, Marta deixou claro que a presença de outra mulher a fazia 

se sentir ameaçada de perder o marido. Dessa forma, ela tentava valorizar e reafirmar o seu 

lugar de mulher e, ao mesmo tempo, negar o lugar de Júlia na família.  

Como Marta nos informou seu endereço e telefone, eu e a assistente social do Abrigo 

agendamos uma visita à família. Contudo a madrasta de Júlia havia nos passado o endereço 

errado. Posteriormente, agendamos nova visita e o casal não nos recebeu. Marcamos 

novamente e fomos recebidas por Antônio, que nos disse que não seria um bom dia para 

conversa, pois ele e Marta haviam entrado em desacordo. Na terceira visita, fomos convidadas 

a entrar e mais uma vez o casal discutiu. Não havia um desacordo específico entre eles, o 

problema era que Antônio dizia que receberia a filha, mas não assinaria uma guarda, enquanto 

Marta afirmava que Júlia não era filha biológica de Antônio e não aceitaria que ele gastasse 

dinheiro ou fosse passear com a adolescente, já que fazia de tudo para economizar e ser uma 

esposa dedicada.   

A princípio, as intervenções técnicas tomaram a direção contrária ao discurso de 

Marta, de forma a esclarecer-lhe, baseando-se em condições legais, que Júlia era filha de 

Antônio. Todavia, essa tentativa não promoveu efeitos, pois Marta não estava interessada 

nisso e procurava se manifestar de forma a negar o lugar de Júlia na família, repetindo que a 

adolescente não era filha de Antônio. Ela se sentia ameaçada e afetada pela adolescente e, por 

trás de sua fala, aparecia uma mulher que tentava anular alguém para que seus feitos e 

qualidades pudessem ser reconhecidos. A meu ver, ela pedia que o marido reconhecesse o seu 

valor e lugar na vida dele e que ele lhe oferecesse segurança diante dessa ameaça. Pensando 

dessa forma, Marta parecia mais desamparada que Júlia, o ataque à enteada era uma maneira 

de se defender, ela gritava por um lugar, por alguém que cuidasse dela.  

Depois que a equipe técnica se calou e o casal pôde se fazer escutar, me dirigi a 

Antônio e disse-lhe: Sr. Antônio, sua esposa é muito apaixonada pelo senhor, não quer 



 

78 

perdê-lo e também quer ser olhada pelo senhor, ela está disposta a tudo para manter esse 

casamento, até mesmo negar sua filha e colocar dificuldades em qualquer possibilidade de 

convívio entre o senhor e Júlia. Mas, quero esclarecer que nosso trabalho é promover a 

família, não vamos destruí-la, assim acreditamos que o senhor deve se dedicar a sua esposa, 

pois ela se dedica muito a você. E, Dona Marta, Júlia nunca ocupará o seu lugar, porque ela 

é filha.  

Françoise Dolto140 nos esclarece que o trabalho com os pais deve ser feito no sentido 

de explicar-lhes claramente as regras da instituição, do projeto institucional e suas 

implicações, ou seja, é necessário ajudá-los a compreender que se trata, no fundo, de oferecer 

ao filho as melhores condições possíveis para seu desenvolvimento físico e psíquico. Esse foi 

o início das intervenções com o casal, visto que se a equipe permanecesse no movimento de 

tentar impor sua responsabilidade, provavelmente ele se afastaria. Nesse sentido, procurei 

abrir espaço para a escuta, de modo a indicar para Antônio e Marta que o trabalho aconteceria 

com eles também. Ao final, eles sugeriram que Júlia os visitasse.  

Nesse momento, gostaria de destacar um ponto importante e que se refere aos 

métodos de intervenção. A princípio, tentou-se uma intervenção que visava à norma, ao 

controle e ao assentamento de padrões e leis, levando em conta as responsabilidades do pai 

sobre a filha e partindo do ponto de que a madrasta não precisaria se sentir ameaçada pela 

enteada. Todavia, quando a equipe se dispôs a escutar, permitindo que o casal falasse, iniciou-

se uma intervenção que promoveu algo e fez as tensões diminuírem. Assim, entendo que o 

método clínico segue por outra via, que é a da escuta da singularidade e não de promover uma 

regularidade e o estabelecimento de padrões, pois somente a escuta pode proporcionar a 

análise da dinâmica psíquica e do que está em jogo nas relações. 

Após essa intervenção, Marta e Antônio realizaram uma visita ao Abrigo, que foi 

retribuída por Júlia e Taís posteriormente. Assim, iniciaram-se os atendimentos mais 

sistemáticos. Júlia começou a falar de como era a convivência com Antônio e de momentos 

de alegria com ele, enfatizando que havia sido um bom pai. Ela estava muito entusiasmada 

com a reaproximação com Antônio e inquiria, todos os dias que me encontrava, se eu havia 

conversado com ele ou se tinha notícias de seu pai. Nesse mesmo período, Júlia estava mais 

dedicada, ocupando-se mais da filha, e logo começou a fazer muitos planos, incluindo a Taís, 

o pai e a madrasta em sua vida.  

                                                             
140 DOLTO; HAMAD, op. cit.  
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Em um momento de escuta de Marta, ela contou que Antônio era seu segundo esposo 

e que seu relacionamento conjugal anterior havia sido baseado em agressões verbais e físicas 

por parte de seu ex-marido, o qual a traiu inúmera vezes. O casal passou por muitas 

dificuldades financeiras e manteve o casamento somente até que os filhos se tornassem 

independentes. Ela mencionou ter uma neta de dezesseis anos, criada por seu filho desde que 

era um bebê, com uma história muito semelhante à de Júlia, vivendo grande conflito com a 

mãe adotiva, desde que se tornou adolescente. Marta disse que ajudava a neta sempre que 

possível, pois percebia que sua nora não sabia lidar com uma jovem em casa, e ironizou a 

situação descrita, colocando que criticava a postura da nora com a jovem neta, mas, no 

momento, encontrava-se em uma realidade bem semelhante. 

Já Antônio afirmou inúmeras vezes que se Júlia tivesse permanecido com ele desde 

seus sete anos, suas vidas estariam em uma situação melhor, pois ela não teria passado por 

tantas violências, não teria engravidado e não precisaria ter sido acolhida em um Abrigo. Ele 

estava bastante angustiado, denunciava e criticava as condutas de Sônia com fervor, elegendo-

a como culpada e afirmando que deveria estar presa. O passado ainda o afetava intensamente 

e ele o trazia como uma forma de rejeição à realidade, de maneira que dificultasse seu contato 

com o presente e com a filha adolescente e mãe. Essa resistência era traduzida pela repetida 

afirmação de que a filha e a neta poderiam morar com eles, mas que não assinaria a guarda 

legal. Esta recusa poderia ser um mecanismo de defesa, uma forma de ele não se 

responsabilizar pela falha de não ter cuidado da filha no passado. Ou seja, assinar a guarda 

reedita uma responsabilidade que ele deixou de assumir e dá vazão à sua culpa. Além disso, 

eu percebia que Antônio tinha medo de ser acusado pelo abandono da filha e de ter problemas 

futuros ao assumir sua guarda.  

As intervenções com o casal e com Júlia se seguiram e, até o momento em que 

acompanhei o caso, Antônio e Marta ainda apresentavam certa resistência em assumir a 

responsabilidade pela adolescente e em fortalecer os vínculos familiares. No entanto, eu 

acreditava que o contato entre eles poderia ser mantido, independentemente de existir 

possiblidade de reinserção familiar, uma vez que a convivência com o pai era desejada por 

Júlia. Esse ponto foi bastante discutido e trabalhado, pois muitos profissionais que atuavam 

em outros serviços e no próprio Abrigo avaliavam que, assim como em outros casos 

semelhantes, se não houvesse possibilidade de reinserção familiar, a adolescente deveria ser 

afastada do convívio com a família, rompendo o vínculo existente. Nesse sentido, eu 

questiono: por que Júlia não poderia morar no Abrigo e, ao mesmo tempo, ter contato com 

Antônio?  Alguns funcionários do Abrigo criticavam o convívio entre Júlia e Antônio, 
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chegando a questionar: se ele não vai pegar a guarda dela, para que Júlia vai ter contato com 

ele?  

A partir dessas falas e condutas de alguns profissionais, foi possível identificar que a 

tentativa de negar o contato de Júlia com o pai colocava a adolescente diante da substituição 

excludente da função familiar, que seria a de que, na hipótese de Júlia permanecer no Abrigo, 

o pai deveria ser afastado141. Conforme pontuado por Poli142, essa tendência está ligada a um 

julgamento social da desestruturação das famílias e reforça a identificação dos adolescentes 

acolhidos em abrigos como figuras de exceção. Algumas instituições de acolhimento adotam 

esse posicionamento bastante específico, no qual é necessária a recusa do lugar do 

adolescente na família, diferentemente da inserção na escola ou em outro grupo. Dessa 

maneira, a autora também analisou, conforme observado no Abrigo onde realizei esta 

pesquisa, que as instituições de acolhimento muitas vezes se radicalizam, colocando os 

adolescentes diante de uma difícil clivagem: instituição ou família, o que pode se tornar 

muitas vezes insuportável para eles.  

Quando os funcionários diziam que o pai de Júlia não devia ou não merecia ter 

contato com a filha e com a neta, o discurso institucional falava por Júlia e a excluía da 

possibilidade de construir um trabalho subjetivo necessário para a apropriação e produção de 

sua singularidade. Nesse sentido, acredito que o trabalho do psicólogo no Abrigo deva seguir 

na direção de não permitir que as instituições falem pelo adolescente, o que o força a repetir 

uma experiência infantil, na qual os pais respondiam por ele. O profissional deve apresentar 

instrumentos necessários para proporcionar a abertura de espaço para a fala e para a produção 

da singularidade, conforme dito por Poli143: “Nossa proposição é que um primeiro passo é 

reconhecer justamente na condição de exclusão do discurso que a figura de todo adolescente 

condensa a potencialidade de invenção de um novo olhar”.  

As instituições de acolhimento não podem perder de vista que o trabalho deve estar a 

serviço do sujeito e da garantia de direitos dele, o que envolve as possibilidades existentes e o 

seu desejo. Considero que nos abrigos, como em muitos outros lugares, não se deve trabalhar 

com uma fórmula de concepções pré-formuladas ou da fantasia de que exista um amor e uma 

família ideais. Françoise Dolto144 diz que o trabalho deve ir em direção ao que a criança e o 

                                                             
141 Este aspecto será novamente discutido no Capítulo 5 – Trabalho com adolescentes. 
142 POLI, Maria Cristina. Clínica da Exclusão: a construção do fantasma e o sujeito adolescente. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2005. 
143 Ibidem, p. 155. 
144 DOLTO; HAMAD, op. cit. 
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adolescente escolhem dentro do possível, pois estamos a serviço de seres humanos e não nos 

cabe exercer poder sobre eles. 

 

 

4.7 Considerações sobre o caso  

 

Acredito que este caso levará muitos leitores, assim como eu, a concordar com 

Poli145, quando salienta que as dificuldades e adversidades típicas da adolescência podem ser 

duplicadas pela singularidade da vida em instituições de acolhimento, pois estes adolescentes 

têm de lidar com a atribuição da condição de eliminados da norma familiar. Além disso, a 

autora observou, a partir de sua experiência clínica com adolescentes que moravam em 

abrigos, que muitas vezes eles eram vistos como “aquém da adolescência”. 

Tais condições que são atribuídas a esses adolescentes produzem discursos e 

condutas que terão impactos em sua relação com a sociedade. Como exemplo, apresentam-se 

alguns serviços de acolhimento e escolas que, em face da diferença, tendem a vigiar146 seus 

adolescentes. Como no caso citado, Júlia era vista como a mãe diferente, que não apresentava 

condições de cuidar e de ficar com seu bebê, assim ela foi vigiada e criticada em muitos 

momentos.  

A saída para isso foi a abertura de espaço para a palavra e a disposição para a escuta, 

que se caracterizaram como aspectos fundamentais desta pesquisa e se tornaram basilares para 

a atuação do psicólogo no serviço de acolhimento. Tenho a convicção de que o 

desenvolvimento deste caso esteve ligado à recuperação da posição narcísica de Júlia 

enquanto mãe, permitindo que ela pudesse supor algo sobre sua filha, e isso se deve ao 

trabalho de escuta e ao reconhecimento do seu lugar como mãe realizado por Ivone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 POLI, op. cit. 
146 No Abrigo e nos demais serviços de acolhimento do município, havia câmeras que gravavam imagens durante 

todo o dia. 
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CAPÍTULO 5: Desafios de uma intervenção em grupo 

 

 

5.1 Formação do grupo 

 

Durante o exercício de minha função como psicóloga no Abrigo, realizei duas 

intervenções em grupo com os funcionários. Na primeira, foram trabalhados aspectos 

essenciais para o funcionamento de um serviço de acolhimento, como o porquê de existir 

pessoas acolhidas e como chegaram ao Abrigo; especificidades do acolhimento institucional – 

afastamento do convívio familiar, violação de direitos, função de cada profissional -; e alguns 

aspectos teóricos ligados à política, legislação e orientações técnicas que embasam e 

fundamentam a execução de um serviço de acolhimento, bem como sua contextualização 

histórica.  

Neste capítulo me dedicarei a tratar do trabalho realizado com o segundo grupo, 

composto pelas funcionárias do Abrigo, momento em que havia somente educadoras do sexo 

feminino. Este grupo se reuniu semanalmente durante três meses e contou com a participação 

de seis funcionárias que ocupavam a função de educadora e uma que se ocupava dos serviços 

de limpeza, cargo denominado como auxiliar de educador147. Nesse Abrigo, como já 

mencionado, havia oito educadoras, duas auxiliares de educador e uma cozinheira, contudo 

quatro dessas profissionais não puderam participar, uma vez que o trabalho ocorreu em um 

espaço externo ao Abrigo, quando as mesmas se encontravam em horário de trabalho.   

Antes de pensar na proposta para o grupo, eu realizava a escuta individual das 

educadoras, pois, quando elas achavam necessário, solicitavam uma conversa e levantavam 

questionamentos, principalmente quanto à desarticulação entre os membros da equipe e à falta 

de comunicação e empenho de algumas funcionárias. Mencionavam também que, de certa 

forma, não conseguiam se desligar do Abrigo, atribuindo grande dificuldade de não pensar 

nos problemas advindos desses, e avaliavam que não havia abertura nas reuniões de equipe 

para expor suas ideias e dificuldades.  

A partir de então, identifiquei que as queixas e as demandas trazidas por elas eram 

semelhantes. Havia educadoras que se identificavam com as famílias acompanhadas, e 

algumas iam para casa e se ocupavam de pensar nas crianças e adolescentes do Abrigo. 

                                                             
147 Cabe mencionar que, no decorrer deste texto, chamarei todas as participantes de educadoras, uma vez que as 

auxiliares também têm responsabilidades dentro do Abrigo com as crianças e adolescentes e, em muitos 

momentos, assumem o papel de educadoras.  
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Porém, outras não conseguiam ou preferiam não ouvir o que as crianças e adolescentes tinham 

para lhes falar, pedindo que esquecessem o que havia acontecido quando estavam com suas 

famílias, de certa forma tentando negar a perda, a falta e o abandono, e impossibilitando que a 

criança e o adolescente significassem tais vivências e a angústia que provocaram. Diante 

disso, estava claro que a postura das educadoras influenciava diretamente no desenvolvimento 

psicossocial de crianças e adolescentes e na qualidade do acolhimento institucional oferecido.  

Dessa forma, o grupo foi formulado para trabalhar essas demandas e instrumentalizar 

as educadoras de modo a adquirirem uma postura mais coesa dentro do Abrigo, visto que a 

desarticulação entre a equipe também estava relacionada a questões de ordem moral e valores 

pessoais, os quais também interferiram na dinâmica do serviço e na conduta frente à criança e 

ao adolescente.  

 

 

5.2 Sessão inicial e contrato 

 

Na primeira sessão, foram estabelecidos o horário e o dia da semana para o encontro, 

bem como o local e a duração do grupo. Também abordei alguns pontos relacionados ao 

sigilo profissional por parte dos membros, uma vez que poderiam ser revelados assuntos de 

ordens pessoal e profissional, o que exigia um posicionamento ético por parte de todos.   

Foi destacado que o principal objetivo dessa intervenção seria trabalhar as demandas 

do profissional educador, pois as reuniões de equipe tinham como enfoque crianças e 

adolescentes, não havendo condições de trabalhar questões mais específicas a respeito dos 

funcionários. Também esclareci os papéis dentro do grupo, expondo que todas as 

participantes teriam o momento de falar e de ouvir e eu seria a mediadora dessas falas.  

Optando por construir junto com as educadoras a maneira de conduzir o grupo, 

deixei que ele elencasse os temas específicos que gostaria de discutir, tornando-o um grupo 

temático. Os assuntos levantados foram: diálogo e comunicação falhos entre funcionárias; 

dificuldade em lidar com os desafios do trabalho de forma a não levá-los para casa; apego às 

crianças e adolescentes do Abrigo; dúvidas sobre o que é ser educador; dificuldade de colocar 

limites para os adolescentes; dúvidas diante de questões relacionadas à sexualidade; e origem 

do estresse. A partir daí, selecionei textos teóricos e elaborei dinâmicas que pudessem abordar 

ou lançar luz às questões que nos propusemos a trabalhar. Todavia, ressaltei que o fato de 

haver uma programação das sessões não seria impedimento para problematizarmos outros 

assuntos e dúvidas. 
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A seguir, a apresentação do grupo está separada por temas relacionados ao que foi 

trabalhado durante as sessões.  

 

 

5.3 Diálogo e comunicação 

 

Todas as participantes foram unânimes em afirmar que o maior problema do Abrigo, 

naquele momento, era a falta de comunicação e a consequente desunião entre as educadoras. 

O maior meio de comunicação entre elas era o relatório diário, que todas deveriam fazer em 

um caderno comum, de forma que quando uma chegasse para assumir o seu plantão teria que 

ler o que estava registrado para saber o que aconteceu nos horários anteriores e, assim, dar 

continuidade ao trabalho. Contudo, as educadoras destacaram que, há algum tempo, esta via 

de comunicação estava gerando desavenças, pois muitas passaram a inverter o real sentido do 

relatório e, ao invés de ele servir de ferramenta para o diálogo e a troca de informações, se 

tornou num meio de fazer críticas, distorcer falas e fazer intrigas entre os profissionais. Havia 

educadora, por exemplo, que se ofendia quando outra lhe deixava um recado pedindo para 

fazer algo.  Outro fato que gerou confusão foi quando uma funcionária expôs no relatório que 

discordava da conduta de uma colega de trabalho. Nessas situações, apesar de algumas 

educadoras se excederem em certos pontos, o relatório era uma maneira de alguns 

mecanismos de defesa entrarem em ação e de algumas fantasias serem expressas, gerando 

elementos valiosos para se trabalhar as relações interpessoais, de modo a não corromper a 

função de cada um e o sentido concreto do serviço.  

Com o intuito de evitar as desavenças entre as funcionárias, a coordenação solicitou 

que o relatório passasse a ser elaborado de maneira mais objetiva e que o conteúdo fosse 

relativo somente às crianças e aos adolescentes e seu comportamento, saúde, 

desenvolvimento, desempenho escolar, relações e medicamentos, dentre outros. Desse modo, 

evitou-se a exposição de alguns conflitos e desentendimentos entre as educadoras, mas estes 

permaneceram de forma velada. As queixas com relação ao trabalho e à postura das colegas 

se agravaram, houve maior desarticulação entre os membros da equipe, e as crianças e os 

adolescentes passaram a questionar o motivo de algumas educadoras estarem trabalhando de 

maneira diferente das demais.  

As educadoras também perceberam que esses impasses provocaram consequências 

na dinâmica do Abrigo e no bem estar das crianças e dos adolescentes, conforme dito por uma 
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delas: a falta de comunicação atrapalha e muito, às vezes as próprias crianças perdem com 

isso, ou porque algo não foi avisado ou porque estamos desunidas mesmo.  

Após um momento de discussão sobre esse tema, as educadoras chegaram a um 

ponto em comum: atribuíram tais problemas à gestão, acreditando que, quando houvesse uma 

supervisão maior e uma chefia mais rígida, todas trabalhariam direito e de forma integrada.  

Uma das educadoras disse: as normas devem ser cumpridas, o projeto do Abrigo é claro, mas 

muitos não seguem as normas, talvez precisem ser mais bem administradas, a gente precisa 

de uma chefia mais presente. As educadoras exigiam também um tratamento igualitário por 

parte da coordenadora, pois avaliavam que havia um sistema de privilégios dentro da 

instituição. Algumas se queixavam, por exemplo, de que as pessoas que seguiam a religião a 

qual a instituição estava vinculada estariam mais bem informadas do que as demais. Outro 

exemplo mencionado esteve relacionado à hipótese de uma educadora ter tratamento 

diferenciado, devido ao fato de alguns membros de sua família trazerem “benefícios” para o 

Abrigo, através de doações e trabalhos voluntários.  

Quando Freud148 se propôs a analisar o funcionamento dos grupos, ele recorreu à 

descrição de Le Bon sobre a mente grupal para posteriormente fazer suas próprias 

considerações. Assim, utilizarei algumas das considerações desses dois autores para entender 

as manifestações do grupo das educadoras. Le Bon observou que os indivíduos sacrificam 

seus interesses pessoais pelo coletivo e modificam seus comportamentos no grupo pela 

sugestão149 e pelo contágio de sentimentos e ideias, ou seja, a influência do grupo pode alterar 

a atividade mental e os sentimentos dos indivíduos. Outra observação desse autor, que está 

bastante ligada à última fala de uma educadora descrita acima, se refere ao fato de alguns 

membros dos grupos quererem ser dirigidos e oprimidos pelos seus superiores, submetendo-se 

e sendo obedientes ao chefe.  

Freud destaca que os indivíduos compõem diversos grupos, ligando-se a eles por 

vínculos de identificação em muitos sentidos e formando seu ideal do ego, segundo os 

modelos mais variados.  O autor salienta que algumas características das formações dos 

grupos têm sua origem na horda primeva: “o líder do grupo ainda é o temido pai primevo; o 

grupo ainda deseja ser governado pela força irrestrita e possui uma paixão extrema pela 

autoridade; na expressão de Le Bon tem sede de obediência. O pai primevo é o ideal do 

                                                             
148 FREUD, Sigmund. Psicologia de grupo e análise do ego (1921). In: Obras psicológicas completas de 

Sigmund Freud: edição standard brasileira. Traduzido do alemão e do inglês sob a direção geral de Jayme 

Salomão Rio de Janeiro: Imago. Vol. XVIII, 1996.  
149 Freud, no texto “Psicologia de grupo e análise do ego” (1921, p. 138), definiu a sugestão como uma 

convicção que não se baseia na percepção e no raciocínio, mas em um vínculo erótico.   
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grupo, que dirige o ego no lugar do ideal do ego” 150. Além disso, os membros do grupo têm a 

exigência de igualdade e a ilusão de serem justamente amados por seu líder. 

Nesse sentido, entendo que um mecanismo do grupo de educadoras era reivindicar 

por essa igualdade, autoridade e força do líder, para que assim se tornassem ou 

permanecessem como indivíduos grupais, com comportamentos semelhantes e pouca 

iniciativa. Tendo como base a consideração de Freud de que cada pessoa partilha de 

numerosas mentes grupais, mas pode elevar-se sobre estas quando possui uma parcela de 

independência e originalidade, procurei trabalhar e discutir com o grupo aspectos sobre a 

autonomia das funcionárias e as atribuições do profissional educador. Destaquei que a 

comunicação entre elas não seria promovida pela coordenadora e que ela não intermediaria o 

diálogo entre as funcionárias, portanto, essas ações poderiam partir de cada uma.  

As educadoras pensaram nas possibilidades que teriam diante de tal dinâmica grupal 

e dos problemas que estavam enfrentando, destacaram que o relatório diário não estava sendo 

viável naquele momento e uma argumentou: não seria possível registrar tudo em um 

relatório, além disso, algumas decisões deveriam ser tomadas conjuntamente.  As educadoras 

decidiram, a princípio, que seria necessária uma reunião mensal com todas elas, para discutir 

o que não estaria coerente com o projeto do Abrigo e o que precisaria entrar em harmonia, 

bem como para falar sobre coisas do dia a dia e definir conjuntamente o que fazer frente aos 

desafios cotidianos. Esse argumento relacionava-se a acontecimentos, como, por exemplo, o 

citado caso de uma educadora que decidiu tirar a fralda de uma criança, pois avaliava que ela 

já estivesse “grandinha” o bastante para ir ao banheiro. Contudo, as demais profissionais não 

estavam trabalhando para isso e, então, um dia a criança ficava de fralda e no outro, não. Em 

suma, o que se apresentava era uma grande confusão para esse pequeno ser, pois, em um dia, 

ele era grande demais para usar fraldas e no outro era pequenino para controlar seus 

esfíncteres. Uma educadora pontuou: precisamos de um horário para as próprias educadoras 

conversarem sobre o cotidiano no Abrigo, coisas simples como o arrumar a cama, o tirar a 

fralda de uma criança, conversar sobre os acontecimentos rotineiros. 

Nesse encontro, foi possível elencarmos que uma tentativa de solucionar os conflitos 

entre as educadoras provocou efeitos danosos para o Abrigo de maneira geral, visto que o não 

falar, barrando o diálogo, casou mais conflitos. Esse aspecto também foi importante para que 

as educadoras começassem a compreender que alguns assuntos devem ser ditos e, assim, pude 

relacionar isso à história de vida das crianças e dos adolescentes, destacando que era 
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necessário deixar as histórias surgirem, com suas faltas e angústias, para que eles pudessem 

compreender o sentido de estarem acolhidos.  

A partir da discussão desse tema, as educadoras começaram a perceber que poderiam 

dar conta de algumas demandas e promover a autonomia do próprio grupo, que começou a se 

desenvolver a partir da elaboração do próprio espaço de reunião, de forma que seus 

participantes transformassem a queixa em ação. 

 

 

5.4 Ser mulher, ser mãe e ser educadora 

 

No abrigo, cada dia é um, um dia não é igual ao outro. Trabalhar em equipe é 

difícil. Nós, equipe, temos que nos resolver, a gente enxerga a criança e às vezes não o 

profissional que está por trás dela, é muito importante falarmos de nós enquanto 

profissionais, esse grupo vai fazer muito bem lá dentro. Temos que separar o que é esse 

estresse, temos que perceber se é a criança ou algo que levamos para lá (Educadora). 

Tal fala lança a ideia de que essa profissional se vê atravessada por diferentes 

questões. Ela falou a respeito da criança e da equipe com as quais trabalha, sobre o lado 

pessoal que estava por trás do profissional e de questões particulares que eram levadas para o 

trabalho, ou seja, os diferentes âmbitos que faziam parte da vida dessa pessoa estavam 

extremamente entrelaçados ao ponto de não conseguir distingui-los.  

Durante o período que trabalhei no Abrigo, também ouvi muitas educadoras dizerem 

que se sentiam angustiadas, que o trabalho no Abrigo era demasiadamente desgastante e que 

não seria possível trabalhar nele por muito tempo. Por meio dessas falas, pude perceber o 

quanto as educadoras permitiram que as questões do trabalho invadissem a sua vida privada e 

o quanto se identificaram com as crianças e adolescentes. Françoise Dolto151 revela que 

pessoas que trabalham com crianças afastadas do convívio familiar devem cuidar, em 

primeiro lugar, de si mesmas e de suas famílias, na medida em que se elas se sentirem 

angustiadas, darão o exemplo da angústia para aqueles de quem cuidam. Além disso, o 

trabalho não deve se tornar um utilizador de angústia, o que ocorre quando este se torna 

prioridade para não pensar nos problemas e dificuldades pessoais. A psicanalista ainda 

completa que o trabalho social não é mais desgastante que os demais, contudo apresenta uma 
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armadilha, pois se trata de um trabalho sobre o humano, no qual são estabelecidos relações e 

mecanismos de poder. 

Outro ponto importante observado nas falas do grupo e levantado por Dolto, quando 

ressalta que os funcionários se identificam muito com os acolhidos, está ligado ao imaginário. 

Uma das educadoras destacou: às vezes, nos estressamos em casa e não procuro descontar 

nas crianças, mas meu problema é a Tati, a minha ligação com ela é muito forte, e com a mãe 

dela não tem jeito de ela ir. É difícil vê-los sem a família, eu faço para as crianças o mesmo 

que faço para os meus filhos. Eu perdi uma filha, foi muito difícil, nessa época eu não queria 

mais nada, pensei que fosse ficar louca. E a gente chega ao Abrigo e vê a carência das 

crianças porque estão longe da família.  

O trecho supracitado apresenta dois aspectos importantes e que estão presentes no 

Abrigo: primeiro, a tentativa da educadora de promover um espaço e uma relação mais 

familiar, pois tratava as crianças e os adolescentes que ali estavam como seus filhos; o 

segundo aspecto se refere à associação que fez de sua dor por uma perda com a dor das 

crianças e dos adolescentes devido ao afastamento do convívio familiar, formulando uma 

espécie de identificação com a dor e a perda do outro.  

Complementando, uma educadora afirmou: a gente vai embora e sofre por causa 

deles. Se eu for olhar a situação de abrigamento deles, eu não concordo, eu não aceito. Essa 

fala também revelou que houve uma identificação da educadora com o sofrimento daqueles 

que estavam em situação de acolhimento institucional.  

Nazir Hamad e Françoise Dolto152 estabelecem uma discussão e trazem elementos 

teóricos preciosos sobre a identificação dos profissionais que trabalham com crianças. Hamad 

esclarece que o trabalho no abrigo deve ser baseado em uma identificação recíproca 

estruturante e não em uma identificação com o sofrimento da criança para lamentá-la; e Dolto 

salienta que, quando existe uma grande identificação do profissional com uma determinada 

criança, o risco que se corre é de este funcionário passar a trabalhar a serviço de si próprio e 

da sua libido e acreditar que somente ele detém o saber sobre determinada criança, o que pode 

fazer com que anule o outro profissional, promovendo uma dinâmica perversa e gerando 

rivalidades.  

Foi fundamental identificar tais aspectos presentes na dinâmica do Abrigo, pois, no 

grupo, essa rivalidade se manifestou a partir do momento em que a educadora mencionou o 

vínculo que possuía com Tati, o que fez com que as demais educadoras também 
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mencionassem o quanto as crianças e os adolescentes eram apegados a elas e o quanto os 

conheciam, formulando uma espécie de disputa. Paula Albano153 menciona que, em alguns 

casos, a preferência do educador por uma criança acolhida pode ser saudável, mas pode gerar 

conflitos com os outros educadores quando um profissional assume a postura de só ele ser 

detentor de um saber sobre aquele indivíduo. Com essa postura, ele pode acabar por crit icar as 

iniciativas de intervenção dos outros profissionais do serviço dirigidas àquele indivíduo e um 

passa a ter inveja do poder ou do vínculo que o outro tem com uma criança ou adolescente. 

Além da dificuldade do trabalho em equipe, há consequências para a interação desse 

indivíduo com os demais educadores.  

A partir dessa fala e da relação que fiz com as considerações de Françoise Dolto154, 

pude compreender e intervir nesse grupo no sentido de esclarecer que a criança e o 

adolescente acolhidos não devem ser uma parte desse educador ou um substituto dele mesmo. 

Em outras palavras, o educador não deve fazer aquilo que ele gostaria que tivessem feito por 

si próprio, ele deve ter clareza sobre o que querem as pessoas de quem ele cuida e, com isso, 

explicar e fazer para elas o possível e necessário para o seu desenvolvimento e socialização. 

Durante essa sessão, um membro do grupo destacou: sabemos que não podemos 

confundir o sentimento de mãe pela criança, mas com os pequenos é mais difícil diferenciar 

se fazemos o papel de mãe ou não. Esta fala denotou que a educadora se encontrava em um 

conflito de papéis e que os limites e a representação de sua função dentro do Abrigo ainda não 

estavam claros para ela. Dolto155 fala que há profissionais que se identificam com a criança 

numa relação que se pretende mãe-filho, contudo não o são e estabelecem uma relação falsa, 

pois a função dos educadores não é, de modo algum, essa. Albano156 esclarece que o trabalho 

com crianças menores é um tanto delicado, uma vez que as linhas que traçam os limites entre 

a técnica profissional e o envolvimento pessoal nem sempre estão bem demarcadas, visto que 

os profissionais precisam encontrar um equilíbrio entre a técnica, a informação e a intuição 

das ações e dos gestos. 

Ao longo dessa sessão em grupo, trabalhou-se um texto que retomou o lugar do 

educador no Abrigo e destacou que não seria benéfico que esse profissional seguisse um 

modelo de mãe com a intenção de negar ou preencher essa falta. Marin157 explica que a 

dificuldade dos educadores em construir outros modelos que não estejam baseados na família 
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tradicional burguesa está relacionada à necessidade da sociedade perpetuar ideologicamente a 

ideia de que os sentimentos afetivos existentes na família justificam e bastam como forma de 

organização para o desenvolvimento dos indivíduos. Nesse sentido, acredito que seja 

essencial trabalhar com os educadores de forma a rever a noção de maternagem como única 

alternativa, uma vez que, segundo Marin, o educador também seria capaz de dar à criança e ao 

adolescente a atenção e o carinho necessários para o seu desenvolvimento.  

 

 

5.5 Facetas da exclusão  

 

Escolhi colocar um item para abordar a questão da exclusão, pois se tratava de um 

assunto pouco falado no Abrigo, mas vivido de diversas maneiras.  

No item anterior, mencionei a existente valorização da família na sociedade atual e 

foi possível perceber reflexos disso dentro da instituição de acolhimento. Partindo desse 

ponto, pode-se dizer que crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional se 

encontram em um lugar de exclusão nesse contexto social. Marin158 afirma que tal aspecto 

tende a despertar na sociedade, de maneira geral, sentimentos de compaixão e pena do 

abandonado, dessa forma, busca-se resgatar e recuperar para ele tudo o que perdeu. 

Considerando essa premissa, acredito que, quando se trata de pessoas que não se apropriaram 

do significado do acolhimento institucional e da proposta de um Abrigo, a inclinação de 

pensar a criança abrigada como incompleta e coitada é ainda mais acentuada. A partir de uma 

dinâmica realizada com as educadoras do Abrigo, na qual pedi que falassem como era quando 

elas entraram no Abrigo, como estava no momento do grupo e como elas pensam que poderia 

ser, todas as integrantes do grupo colocaram que viam a criança e o adolescente acolhidos 

como coitados e que, no início de sua prática no Abrigo, se emocionavam muito ao ouvir as 

histórias de vida deles.  

Educadora I: Estou há sete meses trabalhando aqui, antes eu tinha uma visão 

diferente e, quando se falava em Abrigo, me vinha na mente crianças muito carentes, sem 

informação, de ter pena e dó porque não havia uma expectativa para elas.   

Educadora II: No início, me emocionei várias vezes com a história deles, porque 

vinham se abrir comigo. Hoje, eu entendo melhor, sei que eles estão ali para serem 

protegidos, pois, pelo que trazem, por pior que sejam as famílias, eles querem ficar com elas. 
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Não são dignos de pena, eles estão ali com seus sofrimentos e conflitos, mas estão sendo 

protegidos e cuidados.   

Educadora III: Sim, eles estão dentro da sociedade, não são excluídos, pois 

antigamente eram. Hoje não. Hoje, eles têm acesso a tudo.  

Eu (Psicóloga): por que vocês acham que fica no imaginário das pessoas que as 

crianças do Abrigo são dignas de dó?  

Educadora I: justamente por acharmos que o Abrigo está tirando da família. 

Educadora III: isso, por estar longe da família. 

Educadora IV: porque quem não conhece, não sabe. Hoje eu sei que o Abrigo é 

proteção, é cuidado, é integração. E as pessoas de fora acham que quem está no Abrigo está 

abandonada, está no esquecimento. Pensa que a criança vai ficar até os dezoito anos e nessa 

idade é jogada pra fora. Eles não têm essa visão de cuidado que hoje temos. 

Educadora II: hoje entendo melhor como funciona, estamos mais fortalecidos, eu 

conheço um pouco mais de cada criança, acho que ali é a casa deles e que são dignos de 

respeito como qualquer outra pessoa. Hoje eu sei lidar melhor com a situação, com as 

histórias. Por exemplo, acho que a Júlia vai sair do Abrigo e construir a vida dela e ser feliz, 

antes eu acreditava que a única saída era ela ficar com a mãe. E, lá no Abrigo, sempre chega 

uma criança nova e tem a fase de adaptação, então sempre muda, desestrutura um pouco e 

estamos ali para isso, para reestruturar.   

Acredito que a partir do momento em que as educadoras se apropriaram do que é o 

serviço de acolhimento, conseguiram oferecê-lo de forma mais satisfatória, do ponto de vista 

psíquico, para crianças e adolescentes. Na discussão desse tema, uma educadora lembrou-se 

de uma intervenção com uma criança de três anos, Tati, que estava muito entristecida depois 

que sua amiga de quatro anos começou a se aproximar de um casal com vistas à adoção. Tati, 

então, começou a dizer que sua mãe viria buscá-la e que ela era a mesma pessoa que iria 

adotar a amiga. As educadoras identificaram que essa era uma maneira de Tati tentar suprir 

uma falta, e algumas se sensibilizaram ao ponto de mencionar que gostariam que Tati e seus 

irmãos também pudessem estar em alguma família, questionando a equipe técnica sobre tal 

possibilidade. Mais uma vez, houve a tendência de pensar que somente a família poderia 

promover uma estrutura satisfatória para a criança, bem como a ideia de que Tati estaria 

sendo excluída, privada de algo que a amiga era detentora.  

Todavia, uma educadora utilizou de sua bagagem sobre o significado do acolhimento 

institucional e promoveu uma intervenção, na qual foi possível que Tati se apropriasse do seu 

lugar e significasse algumas vivências, quando lhe disse: Tati, a sua mãe é a Carla e, às 
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vezes, ela vem te visitar. Essa que você está falando vai ser a mãe da sua amiga, ela gosta de 

você, pode ser que um dia ela te leve para passear, mas ela não é a sua mãe. Esse exemplo 

demonstrou que a equipe pôde desenvolver ações a partir da necessidade de Tati, pois a 

educadora identificou que era preciso situar essa criança sobre as relações que estavam sendo 

construídas ao seu redor, não a privando de uma verdade que pudesse ser dolorosa, bem como 

não lhe atribuindo uma condição de coitada. E assim foi feito, a criança foi tratada como um 

sujeito portador de uma história de vida única e situada nela. Quando houve essa conversa, 

Tati chorou muito e as educadoras não deixaram de se sensibilizar com a situação.  Contudo, 

a noção sobre o que seria estruturante para a criança possibilitou um movimento em direção 

ao seu bem-estar. Marin159 afirma que é necessário constituir relações mais transparentes com 

as crianças e adolescentes acolhidos, não negando o desamparo existente ou estabelecendo 

falsas relações de parentesco ou igualdade. 

As educadoras mencionaram que, após a adoção da amiga, Tati ficou bem, 

vinculando-se mais aos irmãos, e não se entristecendo tanto como nas ocasiões em que a 

amiga ia passar os finais de semana na casa da família adotante. Esse exemplo foi muito 

enriquecedor para o grupo, pois possibilitou que discutíssemos sobre as relações entre as 

próprias crianças e adolescentes, que muitas vezes não eram valorizadas. As educadoras 

recordaram que essas duas crianças eram muito unidas, brincavam juntas e iam ao banheiro 

juntas, pois somente a mais velha conseguia acender a luz e, assim, uma dava suporte para a 

outra.  

Entendo que a exclusão possa existir em diversas dimensões e, no grupo, pontuei que 

permitir que Tati chamasse outra pessoa de mãe construía uma falsa ideia de igualdade e a 

marginalizava, excluindo-a de sua verdade, de sua história. Assim, pôr em palavras para Tati 

que sua vontade de ter uma mãe mais próxima não correspondia à realidade naquele 

momento, possibilitou que a criança conseguisse lidar com a separação da amiga no momento 

em que ela foi adotada. Tal exemplo também remontou e reforçou a necessidade de um 

suporte afetivo para as educadoras, no qual elas possam falar de suas angústias e afetos diante 

dessas situações que as remetem a uma situação de desamparo.  
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5.6 Sexualidade infantil 

 

O tema sobre sexualidade já havia sido abordado e trabalhado com as funcionárias 

em muitas reuniões de equipe, visto que se tratava de um tema bastante presente nas 

conversas dentro da instituição de acolhimento, pois era algo que se manifestava 

frequentemente e de diversas formas. Contudo, as educadoras se encontravam bastantes 

despreparadas para lidar com algumas expressões da sexualidade, principalmente quando 

estavam relacionadas à infância. Dessa forma, alguns aspectos importantes sobre esse tema 

foram trabalhados no grupo sem a pretensão de esgotá-lo, visto que é um assunto muito 

complexo e escaparia ao intuito do grupo.   

A partir de minhas observações do cotidiano no Abrigo e das falas durantes as 

reuniões da equipe e do grupo, pude perceber que as educadoras tendiam a entender a 

sexualidade como algo existente somente na fase adulta e a caracterizar qualquer expressão 

dela na infância como anormal. Diante de situações como masturbação infantil e jogos 

sexuais entre as crianças, as educadoras tiveram falas como: Estou indignada, é um absurdo! 

Eu não aceito que isso aconteça.  

Freud já havia discutido, em sua publicação de 1905, “Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade”, a respeito da opinião popular de encarar a infância como uma fase sem 

sexualidade, na qual a pulsão sexual estaria ausente. No artigo “Sobre o narcisismo: uma 

introdução”, Freud (1914/1996) abordou a possibilidade de tal aspecto também estar 

relacionado, eventualmente, à atitude afetuosa dos pais com relação aos filhos (narcisismo dos 

pais renascido), que os impulsionaria a atribuir-lhes a perfeição, ocultando e esquecendo todas 

as suas deficiências e, inclusive, negando a sexualidade das crianças. O autor, em seu texto de 

1905, sinalizou que uma visão equivocada sobre a sexualidade pode gerar consequências e 

limites no entendimento sobre a vida sexual, pois a sexualidade não se restringe à 

genitalidade, ela está vinculada ao psiquismo, pois a sexualidade é constitutiva do sujeito 

psíquico. 

Nesse sentido, a visão limitada de algumas educadoras sobre a sexualidade infantil 

provocou desdobramentos dentro do Abrigo e repercussões nas relações estabelecidas na 

instituição. Um exemplo disso pôde ser retirado do relato de uma educadora, durante a sessão 

em grupo, dando conta de que, ao dar banho em uma menina de três anos, a criança lhe disse 

que quando passava a bucha em sua vulva era gostoso e sentia cócegas. Diante disso, a 

educadora ficou bastante incomodada e afirmou que passou a ver essa pequena criança de 

maneira diferente: ela não tem mais aquela inocência, não é a mesma. Nesse caso, a falta de 
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entendimento frente à expressão da sexualidade infantil repercutiu na relação 

criança/educadora, e esta passou a tratar aquela de forma distinta, ou seja, a não compreensão 

da sexualidade infantil promoveu a fragilização de vínculos estabelecidos dentro da 

instituição.  

Posteriormente, outra educadora fez perguntas sobre masturbação infantil e abuso 

sexual e justificou que suas dúvidas estavam relacionadas ao seu receio de colocar no 

relatório diário um acontecimento do Abrigo, no qual duas crianças estavam demonstrando 

curiosidade com relação aos seus corpos. Essa funcionária comentou que, em outro momento 

que ocorreu algo semelhante, as educadoras ficaram bastante tensas, tentando identificar 

algum fator que tivesse “despertado” a sexualidade daquela criança, levantando a hipótese 

dela ter sofrido abuso sexual antes de ser acolhida no Abrigo.  

Após alguns esclarecimentos sobre sexualidade infantil, outra educadora se 

manifestou: Não acho isso normal, se acontece algo desse tipo é porque aconteceu um 

descuido pra deixar as crianças sozinhas, o que não é normal é acontecer isso, estarmos ali 

pra isso e isso acontecer. Outra participante do grupo mencionou que as educadoras eram 

orientadas a não deixar as crianças e adolescentes sozinhos, dessa forma cabia a elas velar 

pelas crianças e não permitir que uma chegue a tocar no corpo da outra.  Temos que estar com 

um pé atrás com todo mundo, qualquer um está arriscado a fazer algo, disse uma das 

participantes do grupo.  

Essa consideração me permitiu refletir sobre outro aspecto que envolvia o 

funcionamento do Abrigo, que era o vigiar. No período em que trabalhei naquele serviço, 

havia algumas orientações, por parte da coordenação, no sentido de observar as crianças, os 

adolescentes e a movimentação da casa de maneira geral. Contudo, a partir das falas das 

educadoras, percebi que essa característica se tornou mais acentuada e, para as funcionárias, a 

mensagem transmitida era a de que nada escapasse aos seus olhos. Não somente aos olhos das 

profissionais, mas das câmeras instaladas nos corredores, salas, quartos, cozinha e refeitório.  

O vigiar passou a ser usado pelas educadoras para impor limites, e a gravação da 

câmera era usada como algo ameaçador. Tal aspecto esteve relacionado a uma das 

características das “instituições totais” analisadas por Erving Goffman160, que se refere ao fato 

dessas se organizarem de forma a possibilitar que os sujeitos sejam sempre vistos e que nunca 

estejam totalmente sozinhos. 

                                                             
160 GOFFMAN, Erving. (1961) Manicômios, prisões e conventos. Trad. por Dante Moreira Leite. 8ª ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2010.  
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O grupo estabeleceu uma reflexão a respeito do significado e das funções do Abrigo 

na vida das crianças e dos adolescentes que lá se encontravam e, o vigiar, acredito, não seria 

uma delas. Essa sessão também abriu espaço para algumas elaborações a respeito do tema 

sobre sexualidade infantil, e as participantes se deram conta de que acontecimentos 

semelhantes aos do Abrigo também ocorreram entre crianças de sua família e na escola de 

seus filhos. Assim, essas articulações possibilitaram que se desmistificasse a ideia, a princípio 

presente em algumas falas, de que as crianças do Abrigo apresentavam uma sexualidade 

precoce e anormal.  

Essa dificuldade, por parte das educadoras, em compreender aspectos básicos sobre o 

desenvolvimento psicossexual das crianças, poderia ser atribuída a questões de ordem cultural 

e familiar. Sendo assim, talvez elas não conseguissem dimensionar o quanto algumas de suas 

atitudes poderiam influenciar no desenvolvimento daqueles que precisavam de seus cuidados. 

A partir daí, analiso que um ponto ainda a ser trabalhado pelo profissional da psicologia com 

essa equipe de educadoras é a escuta do que significaria para elas ser criança, partindo depois 

para uma concepção mais teórica, retomando aspectos sobre a sexualidade. Acredito que tal 

reflexão seja importante, pois quando a educadora citada anteriormente declara que a criança 

não é mais a mesma, deixa claro que havia um ideal de infância para ela, ou seja, a criança 

não era o que ela esperava. Assim, adotou uma postura defensiva e se afastou da menina, 

indicando grande dificuldade em reconhecer o outro como diferente de sua expectativa e 

prejudicando a coerência do projeto educativo da instituição. Trabalhar o tema no grupo de 

educadoras me levou a considerar que a análise e a discussão dos aspectos ligados à 

sexualidade infantil dentro de um serviço de acolhimento são pontos de extrema relevância e 

que precisam estar presentes nas tarefas a serem executadas pelo psicólogo. 

 

 

5.7 Trabalho com adolescentes 

 

A discussão do tema sobre o trabalho com adolescentes em situação de acolhimento 

institucional se deu através da leitura de um texto teórico que destacava o lugar do Abrigo em 

suas vidas e o momento de saída da instituição. Concomitantemente à leitura do texto, o 

grupo citou exemplos cotidianos do Abrigo, possibilitando uma relação entre teoria e prática. 

Os exemplos giraram em torno, especificamente, de dois casos: o de um adolescente de doze 

anos e o de Júlia, cuja discussão foi realizada no capítulo anterior.  
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A princípio, as educadoras relataram suas experiências na adolescência, 

relacionando-as com a realidade do Abrigo, como se pode ver em seguida. Educadora I: A 

adolescência é o momento em que descobrimos as coisas. E penso até na vida da Júlia, pois 

ela é uma moça que já teve uma casa, a vida dela, um companheiro. No que a educadora II 

completou: olhamos para ela e sabemos que tem idade para paquerar e passear e não 

sabemos lidar muito com isso. Porque ficamos com receio de relatar algumas coisas, por 

exemplo, ela conta que paquerou um rapaz no ônibus e não sei se os demais profissionais vão 

saber lidar com isso, com que olhos vão ver. Porque ela é uma adolescente e isso é natural. 

As educadoras tinham compreensão do que era a adolescência e das vivências de 

uma pessoa nessa fase, mas havia um receio muito grande em relação à Júlia. Educadora V: 

Pensando em tudo isso, acho normal ela namorar. Mas, eu fico preocupada, porque a Júlia é 

muito carente, acho que ela vai se apaixonar muito fácil, estou pensando no sofrimento dela. 

Quando a Júlia veio me falar sobre algumas coisas, eu disse para ela conversar com a nova 

psicóloga. Eu quero ajudar, mas tenho medo, não sei o que devo falar, não sei se posso 

incentivá-la ela a namorar. 

Educadora - Ivone: um dia eu conversei com a Júlia sobre relacionamento amoroso 

e ela me disse que quando saísse do Abrigo com a filha, teria um relacionamento e seria feliz, 

e eu disse para ela “isso mesmo”. Eu vi que a Júlia quer algo e ela me disse que tenta fazer 

tudo certo na casa, porque ela quer ir embora com a filha dela. Estou agindo com a Júlia sem 

tom de cobrança, valorizo os momentos bons e pergunto como foi o dia, pois se cobrança 

adiantasse, ela já estaria fazendo diferente há muito mais tempo.  

Essas duas últimas falas indicam que as educadoras apresentaram posicionamentos 

bastante distintos. A primeira se mostrou receosa e preferiu não dar abertura para o diálogo 

com Júlia, em função de apresentar uma posição dúbia, pois entendia ser natural o namoro 

durante a adolescência, mas tinha dúvida se uma jovem carente e moradora do Abrigo poderia 

fazer as mesmas coisas que as demais pessoas de sua idade. Essa incerteza demonstra que a 

educadora via e tratava uma adolescente que morava em instituição de acolhimento de forma 

diferente.  

Já a educadora Ivone, mencionada no capítulo anterior, se mostrou interessada por 

quem a adolescente era e incentivou-a a ir em busca do que almejava, o que, de certa forma, 

mobilizou o grupo a reconhecer que Júlia mudou sua postura com a filha. Assim, a educadora 

II pontuou: Algumas educadoras falaram que a Júlia não cuida da filha, mas não é assim, é o 

jeito dela. Fica muita coisa em cima da Júlia, ela tem um carinho enorme pela Taís e quer 
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cuidar, mas ela se sente sufocada, porque todo mundo fica em cima dela cobrando pra que 

ela cuide da filha. 

Educadora VI: também acho que tem horas que ela precisa do momento dela. Nós 

levamos todos eles ao acampamento e a Júlia não queria sair de perto da Taís e eu falei pra 

ela, “pode ir se divertir, Júlia, eu olho a Taís”. Ela foi um pouco e ainda falou pra mim 

depois, “nossa, foi muito bom a Taís ter saído um pouco de casa. Ela ficou tão feliz!”. 

Educadora II: muitas vezes a cobrança é exagerada e, realmente, ela ainda precisa 

ser cuidada. 

As discussões do grupo foram um meio para que as educadoras lançassem outro 

olhar sobre Júlia e percebessem que a cobrança e a crítica à adolescente não eram suficientes 

para que ela adotasse uma postura mais responsável e dedicada à filha.  

Outro ponto muito debatido nesse grupo, e que esteve relacionado ao trabalho com 

adolescentes, se refere à postura dos profissionais frente ao comportamento de Alan, um 

adolescente de doze anos que se encontrava acolhido. A discussão sobre o caso surgiu quando 

uma das educadoras contou que Alan aproveitou um passeio no parque para “fugir” para a 

casa de um de seus familiares, onde passou mais de uma semana, retornando ao Abrigo depois 

de uma determinação judicial. Este episódio causou muitas contestações por parte de algumas 

educadoras, que sentiram como se Alan tivesse cometido algo pessoal contra elas. Uma das 

educadoras pontuou: o Alan fugiu e foi totalmente compreensível, pois ele queria ficar no 

mundinho dele, com a família dele. Não é o adolescente chegar e todo mundo se revoltar 

contra ele, foi isso que aconteceu, as pessoas não conversavam com ele, não sabendo separar 

os fatos.   

Algumas educadoras estavam descontentes com o fato de o adolescente ter 

desrespeitado uma regra161 em seu horário de trabalho, o que, para elas, denotava uma falha 

no desempenho de sua função, vivenciando essa “fuga” como uma prova narcísica.  

A postura das educadoras - se deixar afetar e tentar punir o adolescente, não lhe 

dirigindo a palavra - transmitiu para ele que há uma cisão entre Abrigo e família, e que esses 

dois lugares não podem ser conciliáveis. A meu ver, essa postura tão radical das educadoras 

poderia causar prejuízos à reinserção familiar e à aproximação para adoção de crianças e 

adolescentes, pois tenderia a aprisioná-los ao seu meio de acolhimento e dificultar as 

                                                             
161 As crianças e adolescentes que estavam acolhidos no Abrigo poderiam passar alguns dias na casa dos 

familiares quando autorizados pela coordenação e equipe técnica. Tal autorização dependeria do 

acompanhamento familiar realizado e da informação ao juiz. 
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possibilidades de ampliação dos laços sociais. A psicanalista Maria Cristina Poli162 realizou 

um trabalho clínico com adolescentes que estavam acolhidos em abrigos e observou que a 

temática da “fuga” estava bastante presente para eles e, após certo percurso de sua atuação, 

ela passou a compreender que o “fugir” significava para os adolescentes um retorno à família 

e à sua história de vida.  

Para algumas educadoras era difícil compreender esse significado da “fuga dos 

adolescentes” atribuído por Poli, uma vez que ainda não conseguiam se situar e atuar dentro 

dos limites de suas funções. Muitas vezes os educadores mergulharam nas relações afetuosas 

construídas dentro do Abrigo ou adotaram uma postura baseada somente em si mesmos e na 

sua libido, esquecendo-se do desejo do outro e da coesão do projeto educativo do serviço. 

Esses aspectos apontam a necessidade de os técnicos que trabalham em serviços de 

acolhimento sempre retomarem e levantarem discussões com os educadores sobre o lugar que 

ali ocupam, conforme fui adotando ao longo dessa intervenção em grupo, pois entendo que 

esse seja um caminho que evidenciaria o âmbito profissional do acolhimento institucional. 

 

 

5.8 Construção de um novo grupo 

 

Nos dois últimos encontros, as participantes se dedicaram a elaborar a proposta de 

um novo grupo e os temas a serem trabalhados. Elas acordaram que as reuniões deveriam 

ocorrer dentro do Abrigo, em um horário que a maioria das crianças e adolescentes estivesse 

na escola ou em outras atividades socioeducativas, de maneira que as funcionárias não 

precisassem se ocupar deles e, assim, pudessem participar dos encontros.  Elas também 

destacaram a importância da participação da psicóloga do Abrigo, pois acreditavam que ela 

poderia nortear falas e propiciar reflexões mais teóricas.  

Os assuntos levantados e que seriam trabalhados no próximo grupo correspondem 

aos itens abaixo:  

- Discutir sobre a possibilidade de realizar reuniões com crianças e adolescentes para 

estabelecimento de regras;  

- Levantar assuntos cotidianos a fim de tomar algumas decisões que envolvam o 

cuidado, a educação e o desenvolvimento das crianças e adolescentes, como, por exemplo, 

com relação a tarefas da escola, medicamentos, banhos, imposição de limites e regras, etc.; 

                                                             
162 POLI, op. cit. 
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- Posicionamentos a serem assumidos pela equipe diante do não seguimento de uma 

regra (a possibilidade de discutir sobre esse aspecto se diferencia de criticar o trabalho ou a 

conduta do colega, o que se pretende é falar de uma regra que não estaria sendo seguida por 

todos e do método de trabalho adotado); 

- Necessidade de discutir sobre o relatório feito pelas educadoras; o que deve e o que 

não deve ser escrito no caderno (este item deve ser discutido junto com a coordenação); 

- Procurar não deixar questões pendentes do seu plantão para serem decididas no 

plantão seguinte ou repassar as pendências para as profissionais que estiverem em horário de 

trabalho; 

- Dificuldades de estabelecer regras com os adolescentes. Como devemos proceder? 

Todos estão tendo dificuldades? O que já foi feito e o que está sendo feito? Vamos dialogar! 

- Promover um espaço para que a equipe técnica possa passar para as educadoras a 

história de cada criança e adolescente que chega ao Abrigo; 

- Discutir sobre o significado do respeito e da conduta ética entre colegas de trabalho.  

 

 

5.9 Considerações sobre a intervenção em grupo  

 

A proposta inicial desse grupo foi promover um espaço em que a intersubjetividade 

das participantes estivesse em ação e que elas pudessem significar suas vivências no espaço 

institucional. A meu ver, a intersubjetividade foi colocada em jogo e a escuta das participantes 

proporcionou um trabalho interpretativo, além do alívio de algumas tensões e angústias, 

configurando o grupo como um espaço terapêutico, mesmo não sendo o principal objetivo 

desta intervenção. 

Os campos teóricos da psicologia e da psicanálise ofereceram embasamento para que 

eu pudesse trabalhar aspectos ligados ao funcionamento da instituição, às relações 

interpessoais estabelecidas em âmbito familiar e institucional, bem como alguns mecanismos 

de defesa e o imaginário presentes no grupo. Ademais, considero que tais pontos promoveram 

elaborações, de forma que houve reflexos no campo prático que permitiram instrumentar e 

incentivar as educadoras a desempenharem suas funções de maneira mais coerente com o 

novo formato de um serviço de acolhimento.   

Durante as sessões, as participantes identificaram e reconheceram algumas falhas da 

equipe e conseguiram pensar em propostas para solucionar, em grupo, esses problemas. 

Acredito que isso sugira o nascimento da autonomia desse grupo, na medida em que as 
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educadoras buscaram um objetivo comum e se empenharam em promover uma dinâmica mais 

integrada dentro do Abrigo, de forma a encontrar as próprias respostas. Além disso, o grupo 

desenvolveu um aspecto importante ao abrir espaço para a dialética e fortalecer o trabalho em 

equipe, o qual é indispensável nesse tipo de serviço. 

Alguns problemas que surgiram, ao longo do grupo, não puderam ser inteiramente 

resolvidos, assim como nem todos os temas puderam ser explorados. Desse modo, saliento 

que manter um espaço grupal, no qual as educadoras possam se expressar e repensar suas 

ações, trará benefícios para o funcionamento do Abrigo de maneira geral.  

 A experiência de trabalho no Abrigo me fez compreender que a relação do educador 

com cada criança e adolescente é única, por isso é fundamental que os trabalhadores de 

instituições de acolhimento reúnam informações sobre as histórias de vida daqueles que 

cuidam, para que as crianças e os adolescentes sintam que sua subjetividade está sendo 

respeitada e tratada de forma singular.  

Em alguns casos, entendo que a atuação desse profissional esteja ligada à finalidade 

cultural, ao exercício transitório da função de cuidado, proteção e educação, e sua gratificação 

viria pelo exercício de uma tarefa, ou seja, seu desejo estaria ligado ao desempenho do 

trabalho que escolheu executar. Já em outros, como, por exemplo, um bebê que teria pouco ou 

nenhum convívio com sua família biológica ou que ainda não estaria em aproximação para 

adoção com uma família substituta, o profissional educador deveria oferecer algo mais 

subjetivo do seu desejo, praticando o exercício substitutivo de função materna - conforme 

mencionado por Leda Bernardino163, ao promover uma análise sobre o trabalho de professores 

em creches em casos específicos - para que, dessa forma, a pequena criança possa ter a 

possibilidade de um desenvolvimento psíquico saudável, se constituindo subjetivamente na 

linguagem e na cultura. 

A função materna, entendida neste estudo conforme suposto por Kupfer et al164, se 

tece gradualmente em torno de quatro eixos de subjetivação, que são: I. ‘suposição do sujeito’ 

que caracteriza uma antecipação da presença de um sujeito psíquico no bebê, realizada pela 

mãe ou por um adulto cuidador; II. ‘estabelecimento da demanda’ se refere às primeiras 

reações do bebê que são reconhecidas pelo cuidador como um apelo; III. ‘alternância entre 

presença e ausência’ caracteriza as ações maternas que a tornam alternadamente presente e 

                                                             
163 BERNARDINO, L. M. F. A precocidade da criança pública: a educação infantil precoce torna o bebê 

público? In: Colóquio Internacional do LEPSI, 10. Congresso da RUEPSY, 5. Congresso Brasileiro da INFEIES, 

1, 2014. Mesa redonda. São Paulo, USP, 2014. 
164 KUPFER, Maria Cristina Machado et al. Valor preditivo de indicadores clínicos de riscos para o 

desenvolvimento infantil: um estudo a partir da teoria psicanalítica. Lat. Am. Journal of Fund. Psychopath. 

Online, v. 6, n. 1, p. 48-68, maio de 2009. 
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ausente; IV. ‘introdução da alteridade’ entendida como a função paterna que baliza e 

acompanha as ações do agente da função materna. Albano165, ao abordar o tema do cuidado 

com bebês em abrigos, parte do princípio de que deve haver um educador-referência para 

cuidar do bebê e que este ocupa o lugar do agente da função materna.  

De maneira geral, essas possibilidades de exercício da função do educador implicam 

dificuldades e desafios cotidianos. Nesse sentido, saliento, mais uma vez, a necessidade do 

trabalho de escuta do psicólogo, o qual lidará com a angústia advinda dessas relações e 

reconhecerá a importância do papel do educador para aqueles que estão no Abrigo. Por fim, 

evidencio que o psicólogo deve se interessar pelo conhecimento do outro e escutar o que cada 

educador tem a falar das crianças e dos adolescentes, pois só assim ele identificará o que 

faltou interpretar no campo das relações e do funcionamento psíquico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 ALBANO, op. cit. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No início desta pesquisa, me propus a falar sobre o trabalho do psicólogo no Abrigo, 

fundamentado na psicanálise, através do aprofundamento técnico das especificidades de 

intervenção deste profissional junto às famílias, crianças, adolescentes e funcionários. 

Contudo, agora que chego ao final do estudo, penso que este é o início de novas indagações e 

caminhadas. 

A atuação do psicólogo nesse formato de instituição de acolhimento é bastante 

recente. Por isso, rever a história de sua formação e do seu papel fundamenta a prática de 

hoje, historiciza e ainda indica onde os psicólogos estão e a direção que querem tomar. Sendo 

assim, retomar a história dos diferentes modelos de assistência à infância tornou inteligível a 

construção social de alguns discursos e estereótipos sobre as instituições, as crianças e os 

adolescentes acolhidos, propiciando reflexões que rompessem com alguns padrões e posturas 

que visavam ao enquadramento dos indivíduos.  

A apresentação dos casos de Iara e Júlia pôde aproximar mais o leitor do que seria o 

cotidiano e a dinâmica de um Abrigo e o levou a perceber que as relações que se estabelecem 

nesse espaço, principalmente a relação educador/criança e adolescente, estão intimamente 

ligadas ao desenvolvimento daqueles que lá convivem, suas relações sociais e sua vida 

emocional, bem como à qualidade do acolhimento oferecido.  

O caso de Iara mostrou que o respeito ao ritmo e à história desta criança permitiram 

que ela se apropriasse de si mesma e significasse algumas vivências traumáticas. Tais 

aspectos também foram essenciais para que ela se dispusesse a construir novos vínculos e 

desejasse ser adotada. Conforme ressaltado anteriormente, muitas vezes o tempo psíquico não 

é correspondente ao tempo jurídico, e foi o conjunto de ações de Lúcio, dos demais 

educadores e a escuta da criança que promoveram a harmonia desses tempos166. Além disso, o 

caso ressaltou a importância de falar à criança tudo o que diz respeito a ela, sua história, o 

motivo de estar em um serviço de acolhimento institucional e o funcionamento deste, bem 

como o processo judicial e suas implicações.  

O trabalho realizado com Lúcio ilustrou a necessidade de reforçar a confiança do 

educador em ocupar o lugar que lhe cabe, pois, no momento que lhe assegurei que poderia se 

                                                             
166 Em muitos casos que acompanhei no Abrigo, os processos judiciais se estendiam por longos períodos, o que 

interferia diretamente no bem-estar dos envolvidos, pois o retorno de uma criança e adolescente para a família ou 

a ida para uma família substituta dependiam de decisões judiciais.  
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aproximar da criança, ele conseguiu ser mais sensível ao objeto cuidado. Nesse sentido, cabe 

ressaltar que o psicólogo deve se interessar pelo conhecimento do educador a respeito de cada 

criança e adolescente e reforçar a confiança deste, pois não se trata de modificar seu 

comportamento em relação àqueles que cuida, mas sim indicar os limites do seu poder e de 

sua função.  

As exigências disciplinares, advindas de padrões sociais de comportamento do que se 

julgava “ser mãe”, não foram suficientes para que Júlia pudesse assumir seu papel perante a 

filha. Mas, quando ela experienciou ser cuidada por Ivone, de forma que a educadora a 

fortalecesse e apoiasse, pôde começar a supor algo sobre sua filha e a adotar seu lugar de mãe. 

A singularidade desse caso ressaltou, paradoxalmente, alguns aspectos gerais e abriu brechas 

para a reflexão sobre outros que passaram pelo Abrigo. No caso de Júlia, as educadoras 

deveriam permitir e ajudá-la a assumir sua posição de mãe, já no caso de crianças que 

voltaram a morar com seus pais, o Abrigo deveria devolver o poder a estes, reconhecer que a 

família tem o seu lugar na constituição daquele sujeito. Para isso, a identificação dos 

educadores com as crianças e adolescentes deve ser estruturante e não uma identificação com 

seu sofrimento, pois o educador tem que permitir que sigam os caminhos que desejam e se 

sintam seguros fazendo isso167, visto que o Abrigo corresponde a uma situação intermediária e 

transitória. Esse aspecto está relacionado também à confusão de papéis, pois mesmo que 

alguma educadora tenha que assumir a função materna com um bebê, ela deve ter claro que 

não é sua mãe. 

O relato do acompanhamento familiar do caso de Júlia indica a necessidade de a 

equipe técnica do Abrigo construir acessos às famílias para, a princípio, conhecê-las e 

explicar-lhes o que é o acolhimento institucional, sem atribuir-lhes culpa. Acredito que as 

intervenções devam permitir, primordialmente, que as famílias tenham voz e que sejam 

inseridas no sistema de garantia de direitos. O desejo de Júlia de ter contato com o pai, o qual 

foi bastante questionado por alguns funcionários, correspondeu ao seu direito à convivência 

familiar, e essa passagem do caso salienta que as instituições devem tomar cuidado para não 

assumir o lugar daquelas que forçam a substituição da família pelo Abrigo.  

A formação do grupo de educadoras atendeu, a princípio, a necessidade de serem 

ouvidas, orientadas sobre alguns aspectos gerais da infância e adolescência, e promoveu a 

                                                             
167 Recordo-me do caso de uma criança de cinco anos que, após algum tempo, recusava o contato com a família 

que estava interessada em adotá-la. Posteriormente, a equipe percebeu que uma educadora gostava muito desta 

criança, não queria ficar longe dela e estava triste com sua possibilidade de adoção. Assim, comecei a notar que, 

quando o casal chegava ao Abrigo, a criança fixava seu olhar na educadora, como se precisasse da sua 

autorização para fazer outros contatos. A identificação da educadora com a criança a aprisionava, não era 

estruturante, pelo contrário, privava-a de formar laços sociais e de se vincular a outras pessoas.   
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comunicação entre elas. Tal intervenção também identificou uma gama de temas e questões 

presentes no cotidiano do Abrigo e, que ao serem discutidas, constituíram elementos 

riquíssimos para fundamentar a prática das educadoras. Além disso, as mesmas puderam 

perceber que tinham objetivos em comum e, principalmente, que suas ações precisavam ter 

organização e ritmo.  

Outro ponto forte do grupo, que merece destaque, corresponde ao trabalho com as 

educadoras de sensibilização e de reconhecimento da importância de suas funções. Esse 

aspecto foi abordado essencialmente nos momentos em que discutimos que as instituições de 

acolhimento correm o risco de trabalhar a serviço do espaço físico e da sobrevivência dos 

corpos, dando valor excessivo aos afazeres domésticos, aos cuidados físicos mecanizados com 

as crianças168 e às exigências de padrões de conduta dos adolescentes169. Não estou 

desvalorizando a importância desses aspectos, até porque um serviço de acolhimento tem que 

apresentar um projeto educativo, critérios, regras e limites. Todavia, o que foi enfatizado no 

grupo corresponde ao fato de que as educadoras não podem deixar que o funcionamento do 

serviço torne os indivíduos anônimos e que suas ações possam ser estruturantes. 

O psicólogo pode ser aquele profissional que trabalha no sentido de instruir os 

trabalhadores de abrigo, de forma que sejam preparados para receber qualquer indivíduo, para 

saber e ouvir sobre sua história, quem ele é, de onde veio e o que deseja. Com relação a esse 

aspecto, gostaria de exemplificar, sucintamente, um caso que o ilustra, de um garoto de onze 

anos que se encontrava muito agitado e, às vezes, com alguns comportamentos agressivos. A 

manifestação desse comportamento ocorreu concomitantemente ao pedido de demissão de um 

funcionário, o único que ainda trabalhava no Abrigo desde o acolhimento do menino, há três 

anos. Desse modo, com a saída do profissional, não havia outro que tivesse acompanhado o 

acolhimento da criança desde o seu início. Diante disso, coloquei em palavras, para a criança, 

o que estava se passando e que percebia sua insatisfação com a saída do educador. Acima de 

tudo, destaquei que eu não tinha acompanhado o início de seu acolhimento, mas que eu 

conhecia a sua história. Esse garoto deitou encolhido em baixo da minha mesa e pediu que eu 

lhe contasse a sua própria história. À medida que eu ia falando, ele completava a minha fala 

com algo que se recordava ou que alguém havia lhe contado. Acredito que esse garoto 

precisasse sentir que o serviço de acolhimento, representado por pessoas, era responsável por 

ele e que o apoiava a crescer e se desenvolver.  

                                                             
168 Como dar banho, escovar os dentes, colocar a roupa, dar comida e trocar a fralda. 
169 Como arrumar o próprio quarto, cuidar de seus pertences pessoais, ir à escola, tirar boas notas, fazer planos 

futuros e ter “bom comportamento”.  
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As atividades desempenhadas nos abrigos impõem o desafio de trabalhar em um 

contexto político-social, o que anuncia que há um caminho a percorrer para que a instituição 

de acolhimento pesquisada não atribua uma relação direta entre acolhimento institucional e 

insucesso e compreenda que, muitas vezes, o acolhimento institucional indica que existem 

famílias em dificuldade e que foram privadas de certos direitos, mas atribuir-lhes culpa 

dificulta que crianças e adolescentes compreendam o significado dessa medida. 

Diante dessas considerações, acho válido mencionar que eu indagava quais eram os 

efeitos do acolhimento institucional para cada criança e adolescente e se havia alguma 

melhora das suas condições. O trabalho com Iara foi realizado a partir dessa questão, pois se 

verificou que o passar dos meses no Abrigo havia lhe provocado a instauração de mecanismos 

de defesas muito rígidos que dificultavam o estabelecimento de relações mais significativas. 

A formulação dos serviços de acolhimento adveio da necessidade de uma medida de proteção, 

e entendo que o Abrigo não tem somente que protegê-los do ponto de vista físico, mas 

também no sentido educacional, psicológico e social, e, para isso, o funcionamento psíquico 

deve ser escutado.  

Nesse sentido, o que afirmei anteriormente talvez possa ser mais generalizado, pois o 

estudo de um caso específico pode auxiliar outros profissionais a trabalharem e pesquisarem 

em outros campos e instituições. O abrigo e os casos discutidos podem servir de base para 

muitas reflexões, pois Júlia não é a única adolescente mãe que se encontra acolhida, assim 

como Iara não é a única criança que não se encontrava preparada para a adoção. Bem como, 

há outras equipes que desempenham funções de cuidado e que apresentam dificuldades de 

articulação e comunicação entre si. Conforme declara Renato Mezan170: “é combinando as 

teorias gerais da Psicanálise (inconsciente, conflito psíquico, ação das defesas) com as 

circunstâncias únicas daquela vida (experiências infantis, traumas, fixações evolutivas, 

intensidade das forças em presença) que se chega a uma reconstrução plausível”. 

Tendo em vista esse aspecto, considero que o trabalho do psicólogo fundamentado na 

psicanálise permite uma escuta analítica, tornando o abrigo um espaço de demanda e de 

intervenção eficaz com famílias, educadores, crianças e adolescentes.  

Saliento que o saber do psicólogo não é soberano, mas está na compreensão de que 

cada um tem sua singularidade, seu conhecimento e o seu lugar. E como disse Liev Tolstoi: 

“Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”.  

 

                                                             
170 MEZAN, Renato. Que tipo de ciência é, afinal, a Psicanálise? Natureza Humana. v. 9(2), p. 319-359,  jul.-

dez. 2007. (p. 338). 
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