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RESUMO  
A escuta de crianças e adolescentes que se encontram em Medida de 
Proteção no Serviço de Acolhimento Institucional é um importante 
recurso para auxiliar na elaboração das vivências sofridas que 
antecederam a institucionalização e na preparação da mesma lidar com 
os acontecimentos e decisões sobre o retorno, ou não, à família de 
origem. Por meio da interlocução entre a teoria psicanalítica, a 
legislação que regulamenta a proteção na infância e a Política Pública da 
Assistência Social, objetivamos produzir um diálogo através de recortes 
sobre possibilidades de intervenções no ambiente institucional, a partir 
de um estudo de caso de destituição do poder familiar de como se dá o 
processo de subjetivação da criança nesta vivência. Nossos achados 
evidenciam a importância da escuta, que possibilita colocar a criança 
como protagonista de sua história ao fazer suas narrativas e vislumbrar 
novas perspectivas de futuro. 

 
Palavras-chave: Acolhimento Institucional, criança, escuta, 

subjetivação. 
 

ABSTRACT 
Listening to children and adolescents who are in a Protection Measure 
in the Institutional Care is an important resource to help in the 
elaboration of the experiences suffered that preceded the 
institutionalization and in the preparation of the same to deal with the 
events and decisions about the return, or not, to the family of origin. 
Through the dialogue between psychoanalytic theory, the legislation 
that regulates protection in childhood, and the Public Policy of Social 
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Assistance, we produce dialogue through clippings about possibilities of 
interventions in the institutional environment, from a study case of 
destitution of Family power to how the process of subjectivation of the 
child takes place in this experience. Our findings show the importance 
of listening, which makes it possible to place the child as the protagonist 
of their story when making their narratives and envisioning new 
perspectives for the future. 
 
Keywords: Institutional Care of children, child, listen, subjectivation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A escuta de crianças e adolescentes que se encontram em medida de proteção no 

serviço de acolhimento institucional é um importante recurso para auxiliar na elaboração das 

experiências de viver e sofrer que antecederam a institucionalização. Consiste muitas vezes no 

fortalecimento dos recursos internos e externos de crianças e adolescentes para que possam 

lidar com os acontecimentos e decisões sobre o retorno, ou não, à família de origem. Nesse 

sentido, a escuta de crianças e adolescentes acolhidos é um recurso e um compromisso ético 

de todos os profissionais da equipe técnica, como psicóloga e assistente social quanto a equipe 

de educadores sociais, realizá-la com as crianças e adolescentes, segundo princípios de 

alteridade. 

A escuta que tomaremos como objeto de nosso interesse nesta pesquisa se difere 

daquela regulamentada pela Lei 13.431 de 2017, conhecida como Lei da Escuta Especializada. 

Na perspectiva legal, a escuta consiste em um procedimento realizado por órgãos de proteção 

por meio de entrevista com a criança e/ou adolescente vítima de violência, como forma de se 

evitar sua revitimização ao narrar situações vividas. No contexto deste trabalho nos referimos 

ao ato de se disponibilizar a escuta cotidiana e espontânea da criança e do adolescente em 

situação de acolhimento institucional para que o acolhido ressignifica vivências marcadas pelas 

mais diversas violações as quais culminaram com o rompimento da convivência familiar. 

Esta prática pode ser realizada pela equipe técnica do local, como Assistente Social e 

Psicóloga, mas, também deve ser realizada por educadores sociais e outros profissionais que 

estão no convívio diário com as crianças e adolescentes acolhidos. Elage et al. (2011) apontam 

que todos os trabalhadores do serviço de acolhimento são educadores pois, estão diretamente 

envolvidos com as crianças e adolescentes, convivem e dividem o mesmo espaço, vivem e 

compartilham os momentos e movimentos que a vida nos traz. Cerqueira e Rizzini (2020, p.9) 
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apontam que, “[...] quando o local é acolhedor consegue oferecer o suporte e segurança 

necessários para uma reestruturação psíquica e afetiva após a perda da família de origem [...]”. 

Todo o processo envolve a aproximação e o fortalecimento do vínculo afetivo. 

O acolhimento institucional é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (BRASIL, 1990, Art. 101) para garantir proteção integral àqueles que tiveram 

seus direitos violados. Situada na política da Assistência Social, o Serviço de Acolhimento 

Institucional - SAI é um serviço de proteção social especial de alta complexidade que oferece 

cuidado integral em caráter provisório.  

A institucionalização é um recurso de caráter protetivo, representa uma marca dolorosa 

em quem a vivencia, fazendo com que convivam com experiências muito dramáticas, conforme 

evidencia os estudos de Arpini (2003). Logo, é importante que os profissionais que trabalham 

na área possuam o devido preparo pois, na sua ausência pode promover desgaste emocional, 

conforme discute Penna, et al. (2009), uma vez que o acolhido manifesta sentimentos intensos 

como medo, raiva, tristeza. Outra situação que pode intensificar sentimentos de confusão na 

criança refere a sua participação efetiva na tomada de decisões sobre o próprio destino. Nem 

sempre crianças e adolescentes são comunicados sobre as decisões e modificações em suas 

vidas e os efeitos do desconhecimento dos rumos da própria existência potencializam os 

sentimentos das incertezas e angústias.  

Nossa experiência empírica aponta que não raro ocorrem violências multifacetadas e de 

forma precoce na vida da pessoa que se encontra acolhida. Destarte, saber identificar os sinais 

de violência e seus efeitos, tanto físicos quanto emocionais, para que se possa realizar o melhor 

encaminhamento para cada caso.  

Acreditamos que a psicanálise é um aporte que contribui com a compreensão do viver 

e sofrer das crianças e adolescentes. Freud sempre buscou compreender o processo de 

subjetivação na infância. Ele apresentou importantes contribuições sobre o desenvolvimento 

psicossexual ao enfatizar o processo de subjetivação decorrente da relação com as figuras 

objetais e as experiências ocorridas em fases iniciais do desenvolvimento infantil. O resultado 

das vivências iniciais deixa marcas mnêmicas que são recalcadas, mas permanecem produzindo 

efeitos psíquicos (ZAVARONI, VIANA e CELES, 2007). Freud (1905/2016) descreve sobre as 

etapas do que nomeou como desenvolvimento psicossexual. Processo caracterizado por fases 

vinculadas com a idade da criança atrelado ao momento em que a energia da libido está voltada 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2630 

para o autoerotismo. Assim, as três primeiras fases a energia da vida estão localizadas em 

diferentes regiões do próprio corpo da criança: boca (fase oral), anus (fase anal) e fálica 

(genital). A satisfação das demandas de prazer se localiza nessas regiões e a forma como as 

crianças são orientadas em cada um dos períodos interferem na sua constituição psíquica. São 

regiões em que as situações que promovem prazer e, consequentemente, reduzem a 

ansiedade. Já na fase de latência a energia está voltada para o contexto externo, o desejo de 

ser reconhecido(a) e de participar de grupos e, por fim, a fase genital o interesse volta-se para 

a sexualidade.  

Estas etapas são importantes para o desenvolvimento da criança, pois através delas 

ocorre sua subjetivação e constituição da personalidade. Ao longo das manifestações de cada 

fase para Freud (2016), há o estabelecimento da relação objetal, que é representado pelos 

principais cuidadores, geralmente, mãe e pai. Quando ocorrem interferências nestas etapas, 

denominadas de fixações, que podem ser por falta ou excesso, há implicações no 

desenvolvimento, que ao serem incorporadas passam a fazer parte da constituição da 

personalidade e da forma de ser e perceber o mundo. Assim, a articulação constante entre 

desenvolvimento interno – psíquico, emocional e físico biológico – e o contexto externo – 

território, sociedade – compõem o campo da proteção integral do desenvolvimento. 

Seguindo o raciocínio Winnicott (1983) destaca a importância da função ambiental para 

o desenvolvimento saudável do bebê. Esta função é realizada pela pessoa que se dedica aos 

cuidados do bebê, podendo ser a mãe ou cuidador. O autor refere-se a provisões ambientais 

como segurar, manejar e apresentar objetos, que nada mais são do que ações como 

tranquilizar, tocar no corpo do bebê, segurar, embalar, considerar sua sensibilidade cutânea, 

etc. No estágio de dependência absoluta é importante que a mãe se dedique completamente 

aos seus cuidados, propiciando um ambiente “suficientemente bom” (WINNICOTT, 1983). 

Quando o ambiente falha nessa tarefa, pode produzir na criança sensações de ansiedade 

e despedaçamento. Um destaque importante, refere-se à qualidade dos cuidados os quais não 

devem ser realizados mecanicamente. A qualidade nesta interação precisa ser permeada de 

empatia do cuidador ao bebê (WINNICOTT, 1983).  

O psicanalista refere ainda que quando a criança está inserida em um ambiente 

suficientemente bom, desenvolve um ambiente interno favorável, possui condições de realizar 

seu controle, o que não se percebe em crianças que passaram por experiências desfavoráveis. 
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Nesses casos, necessitam que o ambiente externo auxilie no controle ou viabilize condições de 

validação da dor e contribua com o desenvolvimento de estratégias distintas para lidar com as 

situações. (WINNICOTT, 1975). 

Dito isso, a Política Pública da Assistência Social, que oferece proteção social a indivíduos 

e às famílias no Brasil, está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social, SUAS 

(BRASIL, 2005), que consolidou e efetivou a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), (BRASIL, 

1993). Esta última regula os parâmetros legais e oferece um conjunto de serviços para garantir 

que o cidadão não fique desamparado diante de situações inesperadas. A política está 

articulada à esfera da proteção social na garantia de direitos, tendo como ponto de interlocução 

as legislações vigentes como o ECA, Marco Legal da Primeira Infância e as leis nº13.010/2014 e 

nº13.431/2017. Assim sendo, direcionamos nosso enfoque em crianças que necessitam da 

proteção do Estado através da Medida de Proteção em acolhimento institucional. Crianças que 

se encontram em pleno desenvolvimento psíquico-emocional e físico-biológico, mas já tiveram 

de lidar com circunstâncias contrárias ao que estipula a proteção integral. Nesse sentido, nosso 

objetivo é mapear momentos de escuta realizados no contexto do acolhimento de crianças que 

foram destituídas do poder familiar. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho consiste em um estudo retrospectivo, qualitativa do tipo exploratória e 

descritiva. O material utilizado provém das reflexões oriundas da experiência da autora no 

campo de atuação do acolhimento institucional. O referencial utilizado foi o psicanalítico, em 

interlocução com a política pública da Assistência Social (SUAS) e as legislações vigentes.  

Nosso objeto de interesse é o processo de escuta da criança em situação de acolhimento 

institucional diante do processo de destituição do poder familiar. Selecionamos fragmentos de 

escuta presente na dimensão relacional que ocorreram em momentos específicos e cotidianos, 

individuais e coletivos vivenciados na instituição. Após a assinatura pela coordenadora da casa 

de acolhimento do Termo de Concordância, iniciamos a coleta de dados. Selecionamos para o 

estudo quatro crianças próximas com idades entre 9 meses a 11 anos de idade, todas na casa 

de acolhimento localizada na região sul do país, todas na faixa etária considerada infância (0 a 

12 anos incompletos), em situação de sofrimento e em processo de destituição do poder 

familiar. 
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A dimensão relacional e de escuta ocorreu através de atendimentos técnicos de forma 

individualizada e em grupo, em momentos previamente organizados para atividades coletivas 

e em momentos espontâneos no dia a dia institucional. Os comportamentos selecionados 

foram baseados nos critérios de manifestação do sintoma como: comportamento (resistência, 

isolamento…); emocional; desempenho escolar, expressão oral e motora. 

 

2.1 PERFIL GERAL DOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes desse estudo retrospectivo são crianças na faixa etária de 10 meses a 

11 anos de idade, sendo dois do sexo feminino e dois do sexo masculino. Todos apresentam 

estrutura física e sensorial sem comprometimentos aparentes. Na parte cognitiva, as três 

crianças apresentam, segundo informações dos profissionais da escola, dificuldades nos 

processos de assimilação dos conteúdos, na resolução das atividades propostas, fato que 

interfere na aprendizagem e, consequentemente, no desenvolvimento. 

Neste estudo, as crianças serão identificadas por números e letras. Assim, teremos 11aF; 

9aF; 7aM e 10mM, sendo que as letras representam o sexo: F para feminino e M para masculino 

e os números expressam a idade de cada um dos participantes. O pai de três é falecido. O pai 

do bebê possui interesse em assumir sua guarda, teve autorização para aproximação com a 

criança, que tem acontecido através de chamadas de vídeo sistemáticas, devido à distância 

entre a cidade em que reside e onde se localiza o SAI.  

 

2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL DA SAGA EM DEFESA DA PROTEÇÃO DAS VIDAS E DA INFÂNCIA 

 

As crianças foram acolhidas na casa de acolhimento Sol Nascente em 2021, através de 

determinação judicial, executada por Oficial de Proteção da Infância e Juventude e por Guardas 

Municipais. No entanto, a determinação para o acolhimento institucional vigorava a mais 

tempo, com registros de graves situações de violação de direitos do núcleo familiar.  

A rede de atendimento (UBS, CRAS, escola e CT) tentou, mas não conseguiu a 

aproximação e vinculação com a família de origem ou extensa. De acordo com relatórios, 

ocorria ausência nos atendimentos agendados, familiares forneciam informações erradas para 
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os profissionais, uso recorrente de SPA por membros do grupo familiar. Contexto em que foi 

identificada a necessidade de incluir as crianças na Medida de Proteção (BRASIL, 1990).     

É comum, que no dia da entrada das crianças na instituição, elas estejam assustadas. A 

criança 9aF estava sem calçados, com expressão de assustada e chorava de forma contida, 

apresentava cabeça baixa e ombros caídos e pouco receptiva às intervenções verbais iniciais; 

7aM estava com a cabeça enfaixada, pois havia um furúnculo na região, estava choroso, mas 

receptivo e 11aF estava mais quieta, não chorava e respondia as perguntas realizadas pela 

psicóloga que os recebeu no acolhimento. A instituição foi informada da tentativa de fuga das 

crianças e a resistência de quem estava na casa em entregá-las. Geralmente, não há confronto 

corporal durante a execução da determinação, mas pode acontecer dos vizinhos soltarem 

cachorros contra os profissionais ou se mobilizarem em prol da família. 

A acolhida inicial, ocorrida no portão de entrada da instituição, iniciou com a psicóloga 

do local explicando que eles estavam assustados e que iriam entrar para conhecer os 

cuidadores e a casa. Quando estavam mais à vontade, foi explicado que logo a família seria 

acionada para que mantivessem contato, já que no momento não havia suspensão de visitas. 

No mesmo dia, porém no turno da tarde, o bebê recém-nascido foi acolhido, após 

receber alta social hospitalar, estando com cinco dias de vida, com sequelas do uso de SPA da 

genitora e com problemas respiratórios, como bronquiolite de forma recorrente. Quando 

contava com dois meses, numa consulta de rotina, o médico suspeitou que o bebê pudesse 

desenvolver autismo, pois não buscava/acompanhava o olhar das cuidadoras nos momentos 

de interação, como banho e alimentação. Ao longo dos meses, os sinais preditivos de autismo 

foram afastados e o bebê tem se desenvolvido de forma esperada para sua idade. 

Diante da ausência nas visitas familiares previamente agendadas e no fornecimento de 

informações que a posteriori se evidenciaram inverídicas, somadas à dificuldade em se vincular 

ao Caps AD e as notificações de uso de SPA, o Juizado da Infância e Juventude – JIJ teve 

entendimento de que se tratava de um acolhimento de longo prazo. Diante do contexto e, após 

ação do Ministério Público - MP, para ajuizar o processo de destituição do poder familiar, o JIJ 

aceita a proposição dando sequência aos trâmites, para que a genitora ou alguém da família 

extensa recorra da decisão. Caso contrário, ocorre a suspensão das visitas familiares às crianças 

acolhidas e se passa a verificar outras formas de garantir a convivência familiar das crianças, 

sendo uma das possibilidades a colocação em família substituta. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2634 

Diante desse quadro, o atendimento no qual as crianças foram informadas sobre a 

suspensão das visitas ocorreu de forma conjunta entre Assistente Social e Psicóloga do SAI. A 

conversa iniciou com as dificuldades da família, principalmente da genitora, da não adesão ao 

tratamento, permanência do uso de drogas e dificuldade para fazer as visitas no Lar, e da 

preocupação da juíza quanto a situação deles. Devido a todos os acontecimentos, a genitora 

recebeu um prazo de 10 dias para “mostrar” para a juíza que iria mudar, mas que até isso 

acontecer, a juíza havia decidido que a mãe e o restante da família não iriam visitá-los. 

Durante a narrativa, todas as crianças apresentaram reações diversas, que passaram da 

inquietação, alternância entre negação e reconhecimento das situações descritas, 

manipulavam com agressividade brinquedos. Os mais velhos pediam mais explicações acerca 

do fato da mãe não conseguir cumprir o prazo, como eles ficariam e nos dias seguintes pediam 

pelas visitas e notícias da mãe. 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS À LUZ DA PSICANÁLISE 

 

A partir dos dados resgatados, é possível evidenciar que a infância das crianças em tela 

tem sido permeada de adversidades que colocam em risco sua proteção integral. Podemos 

inferir que o meio familiar não conseguiu oferecer um ambiente “suficientemente bom”, seguro 

e favorável ao desenvolvimento saudável na primeira infância. Os autores Souza, Kyrillos Neto 

e Calzavara (2021, p.92) apontam em seus achados que “crianças e adolescentes ao 

ingressarem no SAI trazem consigo a inscrição, no corpo e no psiquismo, do desamparo, da 

negligência e das mais variadas formas de violência que sofreram”.  

Além dos prejuízos à integridade física, no aspecto emocional, quando o ambiente não 

oferece constância nos cuidados e é permeado por falhas e privações. A literatura aponta que 

o ingresso na instituição pode gerar diversos sentimentos ao novo acolhido como, medo, 

tristeza, raiva, alívio, etc. Para auxiliá-los a lidar com estes sentimentos, segundo Arpini (2003), 

é importante que a casa seja, de fato, um espaço acolhedor e voltado ao cuidado, sendo 

imprescindível que a equipe de educadores garanta a proteção.  

Percebemos que as crianças, ao ingressarem na casa de acolhimento expressavam 

sentimentos de medo e tristeza, desencadeados pela forma em que foram retiradas de sua 

residência, através de guardas municipais e oficiais de justiça da infância e juventude. Situação 
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promove momentos de alta tensão, os quais podem gerar fantasias de perda e rompimento e 

potencializar os sentimentos de desamparo. As crianças parecem sempre nutrir a esperança de 

que a mãe viesse e os levasse de volta para casa, algo de que devido suas fragilidades não 

aconteceu. 

A presença da esperança, a ausência da figura materna provocou diversos sentimentos, 

potencializando a carência afetiva dos acolhidos, que sempre questionam pelas visitas da 

família. Cabe a dupla psicossocial, Serviço Social e Psicologia, a introdução da decisão da justiça 

em relação à destituição familiar, bem como a restrição em relação às visitas. 

Os atendimentos realizados pela equipe técnica são previamente planejados e 

combinados. O tempo com as crianças é livre, ou seja, varia a cada caso e se encerra o 

atendimento quando a criança solicita ou quando esta sanou suas dúvidas. Após, as técnicas 

orientam os educadores sociais sobre a condução da situação.    

Quando ocorreu a determinação judicial da abertura do processo de destituição do 

poder familiar, após sete meses de acolhimento, passou-se a aprofundar as informações com 

as crianças colocando-as a par dos acontecimentos e decisões. Após o início destas 

intervenções, percebeu-se a intensificação do sofrimento pela situação apresentada e o 

impacto da frustração ante a impossibilidade do retorno à família de origem, dados presentes 

no Quadro 1. 

 
QUADRO 1: descrição de reações antes e após decisão judicial 

 Antes da suspensão de visitas Após decisão judicial 

11aF Manifestava desprezo pela mãe. Durante uma atividade 

de arteterapia, estava brava e escreveu numa folha que 

queria morrer. Manifestou uma vontade de ser adotada. 

Questionou acerca do futuro e 

permaneceu mais quieta, silenciou-se, 

expressão de tristeza, desamparo. 

09aF Questionava sobre a ausência da mãe, solicitava que 

realizássemos uma visita na casa da genitora ou que 

pedíssemos para ela não usar mais drogas. Negava, de 

forma enfática, ou justificava as ausências da mãe por 

falta de dinheiro, depois passou a direcionar sua atenção 

aos brinquedos. Passou a deitar nas almofadas, 

direcionava a conversa acerca dos brinquedos que tinha 

na sala, se havia passado de ano na escola, quando seria o 

Natal. Justificativa a ausência da mãe, embora 

reconhecesse o uso de SPA. 

Passou a reclamar de tudo. Pergunta 

pela mãe diariamente, e, de forma 

recorrente, diz que vai “incomodar 

como J. Escreveu uma carta à mãe, 

pedindo para ela parar de usar drogas 

e pensar nela e para ela pegar sua 

guarda, pois está com saudade. Ao 

final, um desenho da família, 

incluindo o pai, já falecido. 
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07aM Resistia as informações sobre a organização da própria 

família. Gostava e demonstrava interesse pelos 

brinquedos da sala. Justificava as ausências da mãe por 

falta de dinheiro. Relatava experiências de andar pelo 

bairro e estar próximo das biqueiras e ver as substâncias 

que eram comercializadas no local. Afirmava que a mãe 

estava buscando comprar outra casa 

Passou a sonhar com a mãe vestida de 

anjo o salvando do ataque de um 

tubarão. Pediu foto da família para 

guardar no quarto. Passou a brincar 

de forma mais agressiva com os 

brinquedos, batendo e fazendo 

movimentos bruscos. 

10mM Ausência de contato visual nos momentos de interação, 

não respondia ao próprio nome, suspeita de autismo. 

Crises respiratórias 

Após sete meses de acolhimento, o 

bebê já manifestou comportamento 

esperado para sua faixa etária. 

Fonte: Protocolo de sistematização dos dados pela autora. 
 

Através das expressões de cada criança, observamos em relação à 11aF tanto através 

das vestimentas quanto sua postura mais fechada e opositora se manifesta como uma forma 

de proteção ao desconhecido e futuro incerto, que é sua condição de acolhida no local de 

proteção. Soma-se a isto, sua entrada precoce na adolescência, com interesse em usar roupas 

típicas da idade e estar mais próxima dos acolhidos maiores e resistência em aprofundar sobre 

acontecimentos anteriores à aplicação da medida de proteção. Podemos relacionar estas 

expressões a uma forma de falso-self, que se apresenta através de uma postura aparentemente 

madura e precoce, mas que esconde intensos sentimentos de angústia, pelas falhas ambientais 

e desproteção já vividas ao longo da infância e receio pelo futuro.     

Quanto a 09aF, suas expressões revelam o quanto as falhas ambientais contribuíram 

para o desenvolvimento de uma criança insegura, que se apresenta através das relações que 

estabelece e na aprendizagem, manifesta dificuldade em se perceber com potencialidades. 

Dentre os participantes, esta menina é quem mais externaliza sofrimento em lidar com a 

situação apresentada, necessitando falar sobre o assunto diariamente, busca se utilizar dos 

recursos emocionais para lidar com as adversidades, apresentando indicativos de depressão.  

Quanto à 07aM, os dados levantados revelam que o menino tem se utilizado de recursos 

internos, como a ilusão, para lidar com o afastamento da família e impossibilidade de 

reaproximação, que aparecem através dos sonhos, desenhos da família e solicitações de fotos. 

Este menino consegue expressar seus sentimentos de forma clara, desloca para os brinquedos 

sua frustração frente à realidade.  

Quanto a 10mM, este bebê apresentou sequelas biológicas do uso de SPA da genitora. 

Os fatores de risco de autismo, foram revertidos em função do contato, da atenção das 
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educadoras sociais que incluíram constantes momentos de interação afetiva intensos. Fato que 

parece ter contribuído com o fluxo de desenvolvimento do bebê, o qual passou a participar das 

interações com o outro e com o ambiente.    

Frente às diversas manifestações de sofrimento das crianças, é importante que os 

profissionais que lidam com crianças nestas condições possam oportunizar momentos de 

expressão das angústias, como forma de acolher e auxiliar a criança a simbolizar o sofrimento 

e ressignificar sua história. No ambiente institucional, o vínculo se torna uma importante 

ferramenta, pode-se dizer que este é o que viabiliza o trabalho.    

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo o processo vivenciado pelas crianças revela angústias e sofrimento frente à 

incerteza quanto ao futuro, somadas às vivências pregressas e ao longo da institucionalização. 

Desta forma, o trabalho realizado evidencia a importância do olhar dos profissionais voltado à 

escuta da singularidade da criança se constitui num importante recurso do espaço de 

acolhimento.   

Quando as práticas de cuidado são voltadas à escuta da singularidade da criança, se 

efetivam cuidados que Winnicott considerou essenciais na primeira infância, que denominou 

como holding e handling. No dia a dia de uma casa de acolhimento, o holding e handling 

aparecem intervenções pautadas em resgatar esses cuidados iniciais, que aparecem através do 

toque carinhoso, postura acolhedora, auxílio ao lidar com sentimentos que se apresentam de 

forma intensa, consideração da individualidade de cada acolhido, entre outras, podem 

contribuir numa passagem menos traumática no serviço de acolhimento institucional. Estas 

práticas se mostram em concordância com o que estipulam as legislações vigentes que regulam 

sobre a infância brasileira e colocam a criança como sujeito de direitos. 

Por fim, cabe destacar que a destituição do poder familiar rompe de forma jurídica o 

vínculo com a família de origem, mas não necessariamente o vínculo emocional com a família 

biológica se desfaz, sendo necessário então o trabalho junto à criança para lidar com o luto pelo 

rompimento do vínculo e com a preparação para o futuro. O tempo cronológico, o tempo 

jurídico e o tempo psíquico da criança nem sempre caminham juntos e esse aspecto deve ser 

levado em consideração, principalmente se a destituição do poder familiar culmina em 

possibilidade de vinculação com uma família substituta. 
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O tema abordado nesse estudo é delicado e exige que nos debrucemos mais acerca do 

processo de destituição familiar e o impacto desse processo na constituição subjetiva das 

crianças, bem como os efeitos posteriores em seu desenvolvimento. Acreditamos ser 

necessário também o apoio e acompanhamento dos próprios profissionais que atuam na área, 

no sentido de fortalecer estratégias de resiliência frente ao sofrimento do outro. 
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