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possível para crianças nessa situação perceberem sua própria condição atual de “estar 

para adoção”.  

O que é proposto nesta pesquisa, portanto, tem como objetivo geral investigar os 

sentidos que crianças abrigadas cujas famílias já perderam o seu poder familiar, ou estão 

em vias de perdê-lo1, atribuem à situação de “estar para adoção”. Esse objetivo geral 

desmembra-se nos seguintes objetivos específicos: (a) verificar como a criança percebe 

e sente a sua situação de abrigo, os cuidados que recebe e as relações que mantém; (b) 

identificar qual o entendimento e sentimento da criança sobre a situação específica de 

não ter mais o contato com a família de origem e “estar para adoção”; (c) conhecer as 

projeções que a criança tem em relação aos espaços e relações que poderão compor sua 

vida futura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Foi considerada a possibilidade de que participassem desta investigação também crianças cujas famílias 
ainda não tivessem seus processos totalmente concluídos acerca da perda ou não do poder familiar. Isso 
porque, no momento de realização do trabalho de campo, uma criança estava em condição de adoção e 
outras duas, em medida de acolhimento institucional desde 2007, com vínculos familiares fragilizados (a 
família visitou-os poucas vezes durante todo o período) e cujos pais deveriam perder o poder familiar, 
segundo informações da 2ª Vara da Infância e Juventude, eram os sujeitos possíveis para a realização do 
estudo. Tais informações, de maneira mais detalhada, encontram-se na descrição dos procedimentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a 

ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu 

nada seria. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a 

ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é 

limitado o nosso profetizar. Atualmente permanecem estas três: a fé, a esperança, o 

amor. Mas a maior delas é o amor. 

(1Cor, 13, 2; 8-9; 13) 

(Em homenagem a todos que teceram comigo esta dissertação) 
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RESUMO 

Sentidos e perspectivas atribuídos por crianças à sua condição de estar para 

adoção  

Considerando o contexto atual brasileiro, em que muitas crianças estão em acolhimento 

institucional aguardando adoção, este estudo tem como objetivo conhecer o sentido que 

crianças abrigadas – cujas famílias já perderam o seu poder familiar ou, no momento do 

trabalho de campo, tinham o processo de perda em andamento – atribuem à condição de 

estar para adoção. A pesquisa realizou-se com três crianças e o seu locus foi a própria 

instituição pública onde elas se encontravam, localizada em Natal, Rio Grande do 

Norte. O período de realização do trabalho em campo foi de, aproximadamente, seis 

meses. Para alcance do objetivo, foram estruturados procedimentos individuais, 

utilizando figuras e material de desenho, por meio dos quais as crianças puderam falar, 

direta ou indiretamente, sobre a aplicação da medida de acolhimento institucional, suas 

vidas antes da aplicação dessa medida e o que aconteceu a partir de então, e sobre suas 

famílias de origem e perspectivas futuras. O conteúdo dos procedimentos foi registrado 

com o auxílio de diário de campo e gravador. A análise do corpus ocorreu com o uso da 

Análise de Conteúdo Temática, considerando a perspectiva teórico-metodológica da 

Rede de Significações. Observou-se, com a análise, a ambigüidade das crianças, que 

consideram boa a convivência na instituição onde estão, reconhecendo a 

responsabilidade dos cuidadores originais sobre o fato de terem sido abrigadas, ao 

mesmo tempo em que sentem saudade de familiares e a vontade de estar com eles. Os 

sujeitos apresentam que reconhecem a perspectiva da adoção, imaginando-a de maneira 

positiva. Entretanto, quando questionados sobre o que lhes pode acontecer no devir, 

dizem não saber, expressando incerteza acerca de seus destinos. Palavras-chave: 

Crianças, Abrigo, Família, Adoção. 



 x

ABSTRACT 

Meanings and perspectives given by children to their adoption condition 

Considering the Brazilian current context, where many children are in institutional 

shelter waiting for adoption, the aim of this study was to know the meaning that 

sheltered children (whose families had already lost their custody or were in the process 

of losing it, at the moment of the field work) gave to their adoption condition. The 

research was carried out with three children in the shelter where they lived, in Natal, 

Rio Grande do Norte, Brazil. The field work took six months approximately. In order to 

meet the objective of this research, individual procedures were structuralized using 

figures and drawing material. With these procedures the children could speak directly or 

indirectly about the application of the legal measure of institutional shelter, about their 

lives before the application of this legal measure and what happened since then, and 

their original families and future perspectives. The content of the procedures was tape 

recorded and registered in the field work diary. The analysis of the corpus occurred with 

the Thematic Content Analysis, considering the theoretical methodological perspective 

of the Net of Meanings approach. The analysis of the corpus showed the ambiguity of 

the children, who consider good to live in the institution where they are, recognizing the 

responsibility of the original caregivers for their sheltered condition and, at the same 

time, they miss their relatives and wish to be with them. The subjects recognize the 

perspective of adoption and imagine it in a positive way. However, when the children 

were questioned about what could happen to them in the future, they said that they did 

not know, expressing uncertainty concerning their destinations. Key-words: Children, 

Shelter, Family, Adoption. 
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I. Introdução – “O início da costura do trabalho” 

Ao longo da minha vida acadêmica na graduação, minhas escolhas foram 

direcionadas para o campo da história social da infância e para o estudo, pesquisa e 

atuação com crianças em situação de risco pessoal e social. No contínuo dessa trajetória, 

a experiência como integrante do Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e 

Adolescência – NESCIA vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, o trabalho de pesquisa com crianças nas disciplinas de Pesquisa I e II, 

obrigatórias na grade curricular do curso de Psicologia da referida universidade, e o 

trabalho de estágio, também curricular e obrigatório do referido curso, em um abrigo 

municipal de Natal, Rio Grande do Norte, foram determinantes para a motivação da 

pesquisa diretamente com crianças e dentro da temática da adoção.  

 O NESCIA, ao qual ainda me vinculo e ao qual vinculo este estudo, tem um 

histórico de pesquisas, promoção de atividades, participação em eventos que o tornam 

referência na discussão acerca da criança e do adolescente, especialmente, quando esses 

sujeitos estão em situação de risco. Dessa forma, o Núcleo aborda questões acerca de 

trabalho infantil, abuso sexual e exploração sexual comercial, situação de rua, 

institucionalização, direitos da criança e do adolescente, dentre outras, estudando e 

produzindo, norteado por um referencial sócio-histórico, sobre temáticas que envolvam 

a violação desses direitos de uma forma geral. E foi nesse espaço de efetivas discussões 

teóricas e problematização da realidade, envolvido com o ensino, a pesquisa e a 

extensão, que me inseri, como disse, na graduação e continuei percorrendo no mestrado. 

Sem dúvida, esse contexto de aprendizado e experiência profissional (possível através 

da extensão) foi essencial para o que pude construir como profissional da Psicologia e 

dentro dessa dissertação. 
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 Inserida no NESCIA, pude cursar duas disciplinas de Pesquisa abordando 

crianças em diferentes abrigos, mais especificamente, a forma como esses sujeitos, que 

tinham entre sete e oito anos, com os mais diversos motivos e condições de abrigo e 

com as mais diversas histórias, percebiam a instituição que os abrigava e suas relações 

nesse contexto. Isso sempre tendo como olhar, o qual permanece, a criança como sujeito 

de direitos, em situação específica de desenvolvimento, e que, mesmo com um passado 

e uma vida particular e única, pertence a uma determinada cultura, sociedade, 

comunidade, família; assim, está sempre em relação, consigo e com o outro.  

Essa experiência impulsionou-me à escolha do estágio nessa área, fazendo com 

que fosse escolhido justamente um abrigo para a atuação de um ano. A referida 

instituição era pública e atendia a crianças de zero a seis anos de idade. O trabalho foi 

riquíssimo, possibilitando uma pequena, mas clara, percepção de como pode ser a 

realidade de crianças e famílias que atravessam riscos pessoais e sociais, que são 

permeados por violência, negligência, drogadição, pobreza..., nas suas muitas 

combinações, níveis e autores, cuja exposição é inviável. 

Foi percebido (devido ao contato com abrigos que atendiam outras faixas 

etárias), então, como prática na cidade do Natal, que algumas, senão muitas, crianças e 

adolescentes que atravessam experiências de risco e vulnerabilidade social permanecem 

períodos prolongados nos abrigos. Em várias situações, já são sujeitos abrigados 

reincidentes, cujas famílias de origem, também em alguns casos, terminam por perder 

ou ter suspenso o poder familiar, começando a espera por uma família substituta. Após 

a decisão judicial (em alguns casos, até mesmo antes dessa decisão), esses sujeitos, em 

geral aqueles abrigados em instituições públicas municipais, podem ser transferidos 

para outros abrigos, até serem adotados, completarem a maioridade ou se evadirem da 

instituição. Diante disso, para mim, pareceu uma necessidade investigar como é 
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II. Referencial teórico – “Costurando uma base para o tecido” 

II. 1. A família como necessidade: o referencial da lei, o abrigo e a psicologia frente a 

essa questão 

 Na Constituição Federal (CF), a família é considerada a base da sociedade (Art. 

226) e deve receber especial proteção do Estado. Em relação à responsabilidade para 

com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, a instituição familiar divide essa 

atribuição com o Estado e a sociedade. Seguindo a Constituição, como pode ser 

percebido no Artigo 227 da Carta Magna, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA/Lei 8.069/90) prevê a convivência familiar e comunitária como direito 

fundamental, destacando também aí a importância e o papel da família: 

Art.4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes è vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Referência e destaque à instituição familiar são também encontrados na Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS, Lei 8.742/93), que dispõe sobre a organização 

da Assistência Social e determina que essa assistência é Política de Seguridade Social, 

direito do cidadão e dever do Estado, que, com ações públicas e da sociedade, deve 

cumprir cinco objetivos, dentre os quais se encontram a proteção à família, juntamente 

com a proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (Artigo 2º(2), 

                                                 
2 Redação do referido artigo da LOAS: 
Art. 2º A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
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LOAS). Sendo um dos seus princípios o respeito à convivência familiar e comunitária, 

reconhecendo a importância desse direito não só para crianças e adolescentes como para 

todo e qualquer cidadão (Artigo 4º(3), LOAS).  

Sobre o que vem a ser uma família, a Constituição passa a entendê-la como o 

grupo formado por qualquer dos pais e seus descendentes (Art. 226, parágrafo 4º) e 

iguala em todos os direitos os filhos reconhecidos ou não, ou ainda por adoção (Art. 

227, parágrafo 6º). Entendendo dessa forma, a Constituição inova rejeitando a 

diferenciação e discriminação ocorrida sobre os filhos devido à origem do seu 

nascimento ou de como se dava a relação entre os pais (Brasil, 2006, p. 21).  Da mesma 

forma que os pais devem assistir os filhos, criando-os e educando-os, os filhos maiores 

devem dar suporte aos pais na velhice, carência ou doença e, ao mesmo tempo, o Estado 

deve garantir a todos da família assistência, criando mecanismos para prevenir e refrear 

a violência nas relações familiares.  

O Estado, então, tem sua responsabilidade estabelecida em lei sobre a proteção à 

família e, juntamente com ela e com a sociedade deve fazer valer os direitos das 

crianças e adolescentes. O que é confirmado pelo discurso do Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
                                                                                                                                               
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; 
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 
3 Assim está posto neste artigo da LOAS: 
Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; 
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade; 
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-
se equivalência às populações urbanas e rurais; 
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
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Familiar e Comunitária (PNCFC), que, ao se basear na Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990, expõe: 

As crianças e aos adolescentes têm direitos subjetivos à 

liberdade, à dignidade, à integridade física, psíquica e 

moral, à educação, à saúde, à proteção no trabalho, à 

assistência social, à cultura, ao lazer, ao desporto, à 

habitação, a um meio ambiente de qualidade e outros 

direitos individuais indisponíveis, sociais, difusos e 

coletivos. E conseqüentemente se postam, como credores 

desses direitos, diante do Estado e da sociedade, 

devedores que devem garantir esses direitos. Não apenas 

como atendimento de necessidades, desejos e interesses, 

mas como Direitos Humanos indivisíveis, como os 

qualifica a normativa internacional – como direito a um 

desenvolvimento humano, econômico e social. São 

pessoas que precisam de adultos, de grupos e instituições, 

responsáveis pela promoção e defesa da sua participação, 

proteção, desenvolvimento, sobrevivência e, em especial, 

por seu cuidado. (Brasil, 2006, p. 22). 

 Garante-se, para o cumprimento da Convenção, a atenção aos princípios de não 

discriminação, de interesse superior da criança, de direitos à sobrevivência e ao 

desenvolvimento e de respeito a sua opinião. O ECA surge, assim, confirmando as 

determinações legais constitucionais e as normas internacionais seguidas pelo Brasil. O 

Estatuto ressalta o papel da família como fazendo parte dos direitos das crianças e 

adolescentes, defendendo a convivência familiar, seja ela com a família natural, seja, em 
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último caso, com uma família substituta, indicando que deve haver, portanto, brevidade 

e excepcionalidade no Acolhimento Institucional. Ele também indica, no seu Art. 5º(4), 

18(5) e 19(6), a necessidade de manter a criança e o adolescente livre de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor, além de 

pessoas que pratiquem negligência, abuso, exploração, crueldade e opressão ou sejam 

dependentes de substância entorpecentes. 

 Retornando ao entendimento constitucional de família, tem-se que ele valoriza 

os vínculos legais de filiação, de maneira independente da configuração familiar, ou 

seja, independentemente de a família ser com a formação de pai, mãe e filhos, ou ser 

monoparental, ou dos filhos serem naturais ou adotivos, etc. No nível constitucional e 

do ECA, há flexibilidade na compreensão do que pode ser considerado uma família, 

destacando-se a igualdade de direitos dos filhos, adotivos e biológicos. Assim, a 

estrutura familiar não é o foco para a lei, mas sim o potencial que a família tem de 

promover o desenvolvimento de seus membros, protegendo e socializando suas crianças 

e jovens (Brasil, 2006). Acrescenta-se a isso, uma demonstração de amplitude, em nível 

legal, do conceito de família, encontrada na LOAS7, que irá considerar a instituição 

familiar de forma a englobar, inclusive, o companheiro ou companheira em união 

estável (de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal). 

 O referido Plano Nacional amplia também a concepção de família determinada 

legalmente pela Constituição, como já exposta, e que é seguida pelo ECA em seu artigo 

                                                 
4 Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 
5 Art. 18.  É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
6 Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
7 Para um maior detalhamento, ver artigo 20 dessa Lei. 
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258. Essa ampliação diz respeito a considerar os laços de consaguinidade, os laços por 

aliança e afinidade, ou seja, considerar as ligações biológicas, os vínculos que se dão 

por meio de contratos (explicita-se o casamento) e os que são adquiridos, de forma 

indireta, a partir destes (vínculos com a família do cônjuge, por exemplo). Assim, é 

considerada, além da família composta de pais e filhos, aquela que é chamada “família 

extensa”, que vai além dessa unidade, incluindo meio-irmãos, avôs e avós, tios e tias, 

primos e primas, etc. Mais ainda, a idéia de família exposta no documento destaca a 

dinâmica de vínculos e vai além daquela identificada como residente no mesmo 

domicílio, salientando que é a rede afetiva o constituinte principal da família. Assim, é 

preciso estar atento sempre ao fato de, não raro, existirem vínculos com obrigações 

legais que precisam ser mantidos, mesmo que as pessoas não residam no mesmo local, 

como é o caso de pais separados. 

 No que se refere à forma de perceber a rede afetiva como sendo a mola das 

relações familiares, isso faz com que sejam vistas como importantes também as relações 

de amizade, apadrinhamento, vizinhança... enfim, relações que apresentam sentimentos 

e cuidado mútuos, que podem, algumas vezes, mostrarem-se mais fortes do que a 

consaguinidade e o parentesco. Dessa maneira, o Plano diferencia a “família”, unidade 

legal, da “família extensa”, que vai além dessa unidade, e a rede social de apoio, assim 

chamado esse conjunto de elos afetivos espontâneos (nem sempre constantes, sem 

reconhecimento legal ou implicações em deveres legais) que ajudam a promover, como 

a própria família (ou até mais que ela), a vida, o cuidado, as referências e instâncias de 

socialização de crianças e adolescentes. 

                                                 
8 Reconhecendo uma maior dimensão do conceito de família, o artigo 25 do ECA, na sua redação sobre o 

entendimento da família como a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, 

teve acrescentado o seguinte parágrafo único a partir da Lei 12.010 de 03 de agosto de 2009: 

Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade 

pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.  
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 Ao levar isso em consideração e observando o que é afirmado por Neder (2005), 

no que se refere ao contexto brasileiro e sua história, o termo “famílias”, no plural, 

parece mais coerente à diversidade étnico-cultural e sócio-histórica do país. Uma 

diversidade que coexiste em uma mesma sociedade e época, que revela a produção 

dialógica de novos sentidos e significados das funções parentais e da própria criança na 

convivência familiar, e que pede, de todos, a aceitação do distinto, do novo, da 

convivência com a alteridade (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009).  

Não é possível considerar uma hegemonia ou naturalização da família nuclear 

formada pelos pais e seus filhos sem se perguntar em que dimensão esse modelo pode 

ser aplicado, em que contexto ele faz sentido, especialmente, no caso brasileiro 

(Fonseca, 1999). Torna-se necessário, então, enxergar “outras normalidades”, como 

aponta Fonseca (2002, p. 55), que discute, especialmente, a dinâmica chamada 

“circulação de crianças”. Dentro dessa dinâmica, as crianças passam, durante parte de 

sua infância ou até a idade adulta, pela responsabilidade de diferentes pessoas e/ou 

instituições, mas mantendo, de alguma forma, a ligação com a família de origem e, por 

vezes, servindo de elo de uma rede social, constituída por distintas unidades domésticas 

(não necessariamente com alguma ligação sanguínea), em torno de sua criação (Fonseca 

1999; Fonseca, 2006). Assim, as configurações familiares são as mais variadas e longe 

de serem estanques historicamente, modificam-se durante a vida particular de cada 

(re)organização familiar, tranformando-se ao longo do tempo, o que, inclusive, não é 

exclusivo de classes populares, como argumenta Motta-Maués (2004) no que diz 

respeito à circulação de crianças. 

A diversidade de configurações familiares, então, precisa ser respeitada por 

todos os atores e organismos que lidam com as famílias e seus membros, de forma que a 
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heterogeneidade de configurações9 seja entendida e as habilidades e competências, 

próprias de cada uma, valorizadas, contribuindo para o respeito ao primeiro locus de 

formação de uma identidade social cidadã da criança e desconstruindo a idéia da família 

pobre incapaz, de uma família irregular por não atender a um modelo ideal, como o 

modelo nuclear tradicional composto pelos pais e seus filhos (Neder, 2005).  

 Sobre o tratamento e o olhar destinado às famílias, Vicente (2005) comenta que 

a culpabilização da família pobre se mostra cômoda para a sociedade. Com essa 

desqualificação, o contexto em que se insere essa família se perde, bem como a 

ineficiência da garantia dos seus direitos, fazendo com que as crianças e adolescentes 

sejam tidos ou tratados como órfãos, quando a morte ou perda de toda a família, 

incluindo a extensa, está longe de corresponder à maioria dos casos. Isso é verificado 

com a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre o 

levantamento do funcionamento/dinâmica de abrigos e seu público, integrados à Rede 

de Serviços de Ação Continuada (Rede SAC), realizado em 2003 e intitulado 

“Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC”10. 

Nessa pesquisa, verificou-se que apenas 5,2% dentre as crianças e adolescentes dos 

abrigos investigados eram órfãos, ou seja, seus pais ou responsáveis haviam morrido. 

Retornando ao que aponta Vicente (2005), é essa perspectiva negativa sobre a 

família pobre que está implicada na idéia de que uma mãe entregar um filho para a 

adoção, “dá” o filho e não o perde. Essa mesma autora expõe a dimensão política do 

vínculo entre a criança e sua família de origem, afirmando que, para a proteção e 

desenvolvimento desse vínculo, é necessário o suporte do Estado. Um suporte, como 

pode se pensar a partir de Vasconcelos, Yunes e Garcia (2009) e Cavalcante, Magalhães 

                                                 
9 O Plano Nacional, ao qual já foi feita referência, fala em família nuclear, monoparental, reconstituída, 
entre outras, ou seja, respeita as diversas configurações: composta pelos pais e seus filhos, por um dos 
pais e seus descendentes e famílias constituídas a partir de um novo casamento. 
10 Alguns dados desse levantamento estão presentes ainda ao longo deste texto. No entanto, é importante 
dizer que, para maiores informações nele presentes a verificação de sua referência é indispensável. 
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e Pontes (2009), que se faz mais veemente para as famílias que, por enfrentarem toda a 

sorte de privações e situações indignas, também expõem as crianças e adolescentes às 

condições precárias, presentes, muitas vezes, antes do nascimento desses sujeitos. 

Assim, existe uma co-responsabilidade do Estado, da sociedade e da família, 

para garantir a convivência em família, natural ou substituta, sempre em detrimento da 

institucionalização das crianças e adolescentes, tal como defende a CF, com destaque 

para os artigos 226 e 227 (já apontados anteriormente); o ECA, nos artigos 4º (já 

descrito acima), 19 (ver nota número 7) e 101(11); a LOAS; e o PNCFC, bem como os 

diversos autores utilizados como referência para este texto, os quais deixam evidente a 

importância dada à família.  

A fundamentação teórica de documentos como o ECA, o PNCFC, além do que 

subsidia diversos programas de acolhimento de crianças e adolescentes, faz referência a 

teorias psicológicas, dentre as quais, principalmente, as teorias de Psicologia do 

Desenvolvimento. O próprio direito à convivência familiar e comunitária, defendido em 

normativas nacionais e internacionais, tem base em teorizações que sinalizam para a 

necessidade de vínculos parentais constantes e estáveis para um bom desenvolvimento 

infantil, e sinalizadoras do prejuízo que a perda/ruptura ou ausência, permanente ou não, 

desses vínculos (por exemplo, no caso de institucionalização da criança) pode trazer 

para o sujeito (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009). Em paralelo à defesa da família, por 

sua relevância na vida do ser humano, recai sobre ela também enorme responsabilidade, 

sendo percebida como capaz de ter atuação decisiva no fornecimento de vivências 

positivas ou negativas para o indivíduo, formando personalidades ditas saudáveis ou 

não (Silva & Rossetti-Ferreira, 2002).  

                                                 
11 (Alterado pela Lei 12.010, de 03 de agosto de 2009) Art. 101, parágrafo primeiro. O acolhimento 
institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não 
implicando privação de liberdade. 



 

 

22 

Dentre essas teorias, como grande referência da psicologia, no que se refere à 

questão do vínculo e do apego, inclusive, para o PNCFC, tem-se a obra de John 

Bowlby12. Bowlby (1979/2006b), ao fazer referência à teoria freudiana, expõe que o 

amor materno é indispensável ao bebê em crescimento. Esse teórico defende como 

essencial para a saúde mental do bebê e da criança pequena a relação materna rica, 

complexa, compensadora, constante e regular, seja ela configurada pela mãe biológica, 

seja com o que ele chama de “mãe substituta permanente”, isto é, uma pessoa que 

exerça a função de mãe de maneira verdadeira e contínua, sendo para ambos, mãe e 

criança, uma relação prazerosa (Bowlby, 1976/2006a).  

O autor chamou, então, de “privação da mãe” a ausência dessa forma de 

relacionamento, salientando que a expressão engloba várias situações distintas e 

explicando que “(...) uma criança sofre privação quando, vivendo em sua casa, a mãe 

(ou mãe substituta permanente) é incapaz de proporcionar-lhe os cuidados amorosos de 

que as crianças pequenas precisam.” (Bowlby, 1976/2006a, p. 04). E que essa condição 

é diferente da “privação quase total”, que, à época de seus estudos (década de 50), ele 

dizia “(...) ainda bastante comum nas instituições, nas creches residenciais e nos 

hospitais, onde freqüentemente uma criança não dispõe de uma determinada pessoa que 

cuide dela de forma pessoal e com quem ela possa sentir-se segura.” (Bowlby, 

1976/2006a, p. 04). Além disso, o amor materno de que uma criança necessita é 

facilmente encontrado dentro de sua família e dificilmente encontrado fora dela, de 

acordo com esse teórico, o qual considera a mãe como aquela que funciona como 

personalidade e consciência nos primeiros anos de um ser humano. E considera 

também, portanto, que a privação dessa figura pode ter más influências sobre a 

personalidade e a capacidade de formar vínculos posteriormente. Sua discussão aponta 

                                                 
12 Para maior aprofundamento na teoria do apego desenvolvida pelo autor, verificar sua compilação de 
obras, dentre as quais estão as utilizadas neste texto. 
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para as conseqüências igualmente negativas dessas influências em relação à saúde 

mental das crianças, já na sua infância, perdurando na vida adulta. O teórico também 

afirma que não há motivos para uma posição otimista acerca da reversibilidade dessas 

conseqüências, pelo menos, sobre a reversibilidade completa de todas elas. 

Quando a privação se torna uma “privação quase total”, tem efeitos ainda mais 

perniciosos para o desenvolvimento da personalidade do sujeito, podendo mutilar 

totalmente a capacidade de estabelecer relações com outras pessoas (Bowlby, 

1976/2006a). Apesar de os danos causados pela ausência desse cuidado ser maior nos 

primeiros anos de vida, pode-se dizer que há uma “importância vital de uma relação 

estável e permanente com uma mãe (ou mãe substituta) amorosa durante toda a 

infância (...)” (Bowlby, 1979/2006b, p. 15, grifo meu). E mais, segundo esse autor: 

A ligação das crianças com pais que, pelos padrões usuais 

são muito ruins, constitui uma eterna fonte de surpresa 

para aqueles que procuram ajudar tais crianças. Mesmo 

quando os pais substitutos são bons, elas sentem que suas 

raízes estão naqueles lares onde talvez tenham sido 

negligenciadas e maltratadas (...) (Bowlby, 1976/2006a, p. 

72) 

 De alguma forma, ainda de acordo com Bowlby (1976/2006a), por mais que 

uma criança esteja em um ambiente considerado ruim ao seu desenvolvimento e que lhe 

sejam oferecidos novos padrões, a criança dará valor aos pais e é com eles que se 

identificará. Até que uma pessoa se mostre tão ou mais confiável do que a sua mãe (ou 

quem tenha exercido a sua função), a criança não poderá confiar nessa pessoa. Assim, 

por mais que as organizações tenham boas estruturas para atender e abrigar crianças, a 

rotatividade da equipe de trabalho é uma constante, não havendo alguém que realmente 
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assuma o cuidado permanente para com elas. Fator que também é essencial que seja 

analisado em uma adoção, pois, ao ser adotada, é preciso que os pais adotivos tenham o 

sentimento de obrigação total para com a criança, o qual, segundo esse autor, até mesmo 

os piores pais, de alguma forma, possuem. Dessa maneira, parece compreensível que os 

sentimentos da criança se voltem para a sua família de origem e que aquela aja com 

desconfiança, dentre outros sentimentos que possam surgir, diante da separação da 

família, da estadia em um abrigo e da possibilidade, quando isso é posto para ela, de se 

integrar em uma nova família. 

Bowlby (1976/2006a) exporá a importância de se preservar os laços de origem, 

evitando, portanto, a separação da criança de sua mãe e de sua família, até mesmo com 

intuito de economizar gastos com um grande número de crianças e proporcionando ao 

pequeno grupo cujos laços não possam ser mantidos, uma assistência humana, segura, 

disponível, competente e contínua. E destaca que a inexistência de um lar pode ser algo 

pior do que um lar insatisfatório, bem como a importância em se avaliar a retirada da 

criança do seu lar e qual será o seu destino a partir de então, considerando a separação 

familiar definitiva apenas como último recurso, quando não for possível 

apropriar/adequar o lar à criança. O teórico sinaliza para a forte possibilidade de 

surgimento de distúrbios psicológicos, como a psicopatia e a depressão, em pessoas que 

sofreram rompimento dos vínculos afetivos parentais na infância (Bowlby, 

1979/2006b). 

Winnicott, outro teórico do desenvolvimento infantil, também discutido como 

referência na discussão do PNCFC, indica a importância da família como a base para o 

desenvolvimento do sujeito. Ele trata da capacidade de envolvimento, afirmando que ela 

emerge no início do desenvolvimento infantil (Winnicott, 1984/2005). Mas esse autor 

coloca que não há precisão temporal total, expondo ainda que a maioria dos processos 
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emerge na tenra infância e permanecem sendo fortalecidos ao longo de toda infância, 

estendendo-se para a vida adulta e, inclusive, para a velhice. O referido teórico 

psicanalista também aborda, dentro dos cuidados familiares, os cuidados maternos, na 

relação mãe-bebê, como fundamentais para o desenvolvimento do ser humano.  

Nessa mesma referência, esse autor reconhece os estudos de Bowlby, 

salientando a relevância da tradução da sua teoria em dados e concordando, de forma 

geral, com o que foi pensado por ele. Assim, defende também que a separação entre 

mãe e criança deve ser, ao máximo, evitada. Para Winnicott (1984/2005) uma criança 

que tenha experienciado privação adoece, no sentido de que tem “(...) uma história 

passada de experiência traumática, e com um modo pessoal de enfrentar as ansiedades 

despertadas; (...) com capacidade para maior ou menor recuperação, segundo o grau de 

perda de consciência do ódio apropriado e da capacidade primária para amar.” (p. 201). 

A partir disso, esse teórico coloca como alternativas, frente à impossibilidade da família 

de origem para a criança que sofre privação, a integração em família substituta e a 

institucionalização em seus variados modos, dependendo de cada caso, de cada criança. 

Mesmo em relação a uma privação ocasionada, não pela impossibilidade da família, 

mas pela ruptura do lar, dada, por exemplo, por conflito entre os pais, de acordo com 

Winnicott (1986/2005), conseqüências sérias ocorrem na organização mental infantil, 

propondo, então, esse autor, um processo terapêutico para lidar com tais consequências. 

Sem desconsiderar a relevância dos estudos psicanalíticos e da díade mãe-

criança, que está no centro discussões, Rossetti-Ferreira (2006) discorre sobre essa 

perspectiva, indicando outro caminho. A autora afirma que a teoria do apego introduziu 

idéias que se mantém no imaginário popular, enfatizando o cuidado materno, ao mesmo 

tempo em que deixa de lado a análise de outras figuras (parentes, outras crianças e 

educadores, por exemplo), que também podem estabelecer relações significativas com 
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as crianças, como por exemplo, as relações fraternas, cuja influência na vida desses 

sujeitos é destacada em estudos como os de Poletto e Koller (2008) e Poletto, Koller e 

Dell’Aglio (2009). Parece corroborar a importância de outras relações significativas o 

estudo com crianças institucionalizadas de Alexandre e Vieira (2004), que, mesmo com 

o referencial da Teoria do Apego, constata como as relações afetivas e os 

comportamentos entre pares (irmãos ou não) se mostraram próximos comparativamente 

ao que é estabelecido entre mãe-bebê, assim, tendo um papel de destaque no 

desenvolvimento infantil. 

É, então, preciso sair do foco no indivíduo, em especial quando situado 

exclusivamente na criança e na relação mãe-criança, procurando observar para além 

dessa díade, para além do determinismo dos primeiros anos de vida em relação a todo 

devir da vida do sujeito – idéia que ainda prevalece, segundo Silva e Rossetti-Ferreira 

(2002). De acordo com Rossetti-Ferreira (2006), “(...) torna-se fundamental e emergente 

reconhecer e buscar compreender as situações desenvolvimentais dentro de um 

paradigma da complexidade, abrindo-se à diversidade, às múltiplas perspectivas 

possíveis.” (p. 38), percebendo o seu humano de forma integrada nos seus aspectos 

biológico, cultural, contextual e relacional. Isso a partir, então, da consideração da 

relação dialógica entre as pessoas e entre as pessoas e seu meio sócio-histórico, 

percebendo as relações e interações como constituintes permanentes dos sujeitos em um 

processo dinâmico de comunicação, entre todos os atores e o entorno, e de atribuição de 

sentidos – ao ambiente, aos outros e a si mesmo. 

Essa autora também aponta críticas às teorias de desenvolvimento baseadas em 

fases ou estágios de forma geral. Algumas apreciações se direcionam ao fato de se tratar 

das seqüências desenvolvimentais de forma rígida, inflexível, simplista, 

desconsiderando a diversidade contextual e as particularidades de cada ser humano. 
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Inclusive, faz-se um paralelo de tal crítica com o que é dito por Vigotski (1982/1998), 

em texto intitulado “As emoções e o seu desenvolvimento na infância”. Ele comenta 

que Freud avança no conhecimento teórico das emoções infantis ao reconhecê-las como 

diferentes das de um adulto, precisando ser compreendidas no interior da dinâmica da 

vida humana, pois é nela que as emoções adquirem sentido e significado. No entanto, 

como é analisado pelo teórico russo, a teoria freudiana estava cercada de limites 

naturalistas, tratando a psique humana como um processo puramente natural, idéia que 

para Vigotski estava equivocada, havendo uma relação indissociável entre o que é 

interno e o que é externo. Vigotski compreendia os processos psíquicos como dotados 

de uma dinâmica complexa e imbricada – tornando impossível, por exemplo, a 

dissociação entre cognição e emoção – na qual se desenvolvem de maneira diluída, as 

ações, relações, linguagens dos sujeitos, produzidas nos cenários sociais (González Rey, 

2000).  Ao contrário da teoria freudiana e de seu destino biológico, o teórico russo 

apresenta o caráter social e histórico da personalidade humana, a qual, de acordo com 

González Rey (2000), está intimamente relacionada com a subjetividade de cada sujeito, 

e complementa: “(...) solo que no se apresenta esta desde uma visión essencialista y 

mecanicista, como entidad separada de lo social, sino em la procesualidad de um sujeto 

que existe socialmente, y cuya personalidad tiene uma naturaleza social e histórica.13” 

(pp. 146-147). 

Dentro de uma perspectiva sócio-histórica, é interessante e coerente considerar 

uma visão sistêmica do processo de desenvolvimento, o qual ocorre na relação entre as 

pessoas, de maneira mútua/recíproca, participando todas (resguardadas as 

                                                 
13 Tradução feita pela autora desta dissertação do trecho em espanhol: “(...) mas esta não se apresenta 
como uma visão essencialista e mecanicista, como entidade separada do social, mas sim na 
processualidade de um sujeito que existe socialmente, e cuja personalidade tem uma natureza social e 
histórica.” 
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particularidades de cada uma) desse complexo processo, que tem múltiplas perspectivas 

(Rossetti-Ferreira, 2006; Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva & Oliveira, 2008).  

E mais, com as tradicionais formas de lidar com a questão desenvolvimental, 

fragmentando os sujeitos em áreas – emocional, cognitiva, física... – que teriam um 

modelo de evolução ordenada e linear, isolando o ser humano do seu entorno, 

focalizando na relação adulto-criança, os conhecimentos psicológicos terminaram por 

criar modelos que se tornaram base para avaliação do desenvolvimento de toda e 

qualquer criança, como se todas elas, independente do que vivenciam, onde vivenciam e 

com quem compartilham suas experiências, pudessem seguir e crescer segundo um 

mesmo processo evolutivo linear e cronológico (Rossetti-Ferreira, 2006).  

Não deve ser ignorado o sofrimento e as situações traumáticas enfrentados por 

crianças que são separadas de suas famílias de origem, tendo seus vínculos rompidos. 

Zem-Mascarenhas e Dupas (2001) analisam a experiência de crianças 

institucionalizadas e observam como podem sofrer as crianças com a chegada à 

instituição de acolhimento e o impacto frente a sua realidade anterior (normas, cuidado, 

rotina diferentes), percebendo-se com perdas e ganhos na sua nova situação: boas 

condições materiais, educacionais, novas convivências e, junto com isso, estar afastada 

de seus familiares, sentindo saudade, mas também um sentimento de abandono. 

O que não se pode fazer é condenar tais sujeitos a um destino de psicopatologia 

– cuja expectativa ajuda a concretizá-lo – como que advinda desse rompimento com a 

família, do período em que precisou estar em um abrigo, da possível herança biológica 

herdada, dos supostos danos causados pela família natural e pela instituição que a 

acolheu, fazendo disso marcas profundas e insuperáveis nessas crianças, já que elas 

possuiriam em suas histórias os elementos estressores apontados pela literatura 

tradicional e clássica do desenvolvimento. E é essa percepção de tais sujeitos que parece 
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difundida não só no senso comum, mas também no campo científico referente à adoção 

e à institucionalização de crianças, lidando com a questão como se todos vivenciassem 

da mesma forma as experiências, como se não houvesse a construção de diferentes 

contornos no atravessamento das situações, nos processos de estabelecimento de 

vínculos e de relações significativas com outras pessoas além dos genitores. 

Ultrapassando essa idéia, não só com a criança em condição de adoção ou 

institucionalizada, é preciso considerar que mesmo os efeitos de eventos, em geral, 

sentidos como estressores, vão depender da forma como são percebidos e enfrentados 

pelos sujeitos e isso, por sua vez, também depende do contexto em que se está inserido, 

da existência e qualidade de uma rede de apoio com que se possa contar, da história do 

sujeito, das suas características individuais (Poletto & Koller, 2008). Dito de outra 

forma, estão implicadas, nessa articulação de fatores, as idas e vindas do 

desenvolvimento, seus atrasos e adiantamentos, que caminhos são oferecidos para serem 

trilhados, a existência do outro (familiar, amigo, profissionais, instituições...) e do 

contexto integrado de forma inseparável do aspecto biológico. Com isso, ressalta-se a 

importância que a construção social tem perante um sujeito – que, ao mesmo tempo é 

construído e constrói o seu entorno, que possibilidades são realmente disponibilizadas 

pela interação com o seu meio e com as pessoas, ressaltando-se que, como já apontado, 

expectativas, crenças, mitos, subsidiados com o que é difundido por teorias 

psicológicas, podem ter um alto grau de influência auto-realizadora, promovendo 

habilidades e competências ou deficiências e falhas. Com base em Costa e Rossetti-

Ferreira (2009), Rossetti-Ferreira (2006), Silva e Ferreira (2002), é possível dizer que se 

limitar a idéia sobre predestinação à psicopatologia e à delinqüência de crianças 

separadas de suas famílias é não levar em consideração a relação interdependente entre 

o substrato biológico particular de cada indivíduo e as relações e meio em que está 
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envolvido como ser sócio, histórico e cultural, é desacreditar na constante construção e 

poder de ressignificação do ser humano, contribuindo para alicerces de uma sociedade 

que limite o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas, excluindo-as, em vez 

de realizar o caminho inverso. 

Como a criança irá caminhar ao longo de sua história dependerá dessa imbricada 

relação, que tem em seu fundamento a(s) forma(s) como as pessoas se organizam e 

organizam o ambiente dessa criança. Essa organização vai se amparar em como as 

pessoas percebem esse sujeito, percebem suas possibilidades, potencialidades e limites, 

pois, a partir desse conjunto de percepções e das expectativas construídas sobre ele, é 

que terá vazão o leque de oportunidades oferecidas à criança, diretamente relacionado 

às conseqüências sobre seu desenvolvimento. No entanto, tal relação direta não pode ser 

confundida com uma conexão causal, simples, reducionista, independente e determinista 

do meio sobre o ser humano, já que nela está envolvida uma dinâmica de mediação e 

negociação de significação entre eles, com atribuições de sentidos, papéis e posições 

sociais mutáveis ao longo das diversas interações da pessoa com o seu contexto, 

incluindo tudo que dele faz parte (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009; Rossetti-Ferreira, 

Amorim & Silva, 2004; Rossetti-Ferreira, 2006). Será no “aqui-agora”, no momento de 

cada negociação, constituída por processos dialéticos de fusão e diferenciação, que os 

fragmentos do tempo passado serão articulados com percepções do presente, cuja 

influência sofrida do contexto, das necessidades e perspectivas futuras é patente 

(Rossetti-Ferreira et al.  2004). 

Mas, embora de maneira bem diferenciada, como pode ser percebido com essa 

discussão, o papel da família é reconhecido pela Psicologia do Desenvolvimento de uma 

forma geral e nas normativas, documentos e leis, tal como também já foi apresentado, 

mostrando-se como fundamental, como primeiro locus de socialização, afeto e 



 

 

31 

subsistência do ser humano. E, apesar do amparo legal, a realidade encontrada na 

pesquisa do IPEA, entre outros dados e dentro do universo pesquisado, apresentou 

informações que se mostram contrários à convivência familiar.  

Em relação à população em situação de abrigo (em medida de acolhimento 

institucional14), foi percebido que, mesmo sendo esse acolhimento uma medida 

excepcional e provisória (parágrafo único, Art. 101, ECA), 55,2%, de um total de 20 

mil crianças e adolescentes abrigados nas instituições que participaram da pesquisa, 

estão nessa condição há um período variante entre sete meses e cinco anos, sendo que, 

dentre esses, 32,9% se encontram abrigadas há um período de dois a cinco anos. Uma 

realidade que contradiz e ofende as determinações legais elencadas, especialmente, no 

que diz respeito à provisoriedade.   

Acerca da excepcionalidade, o IPEA também constatou que, dentre os motivos 

que levaram ao abrigamento, a pobreza foi a que mais surgiu (24,2%), seguida por 

outros que podem estar a ela relacionados: abandono (18,9%); violência doméstica 

(11,7%); a dependência química dos pais ou responsáveis, incluindo o alcoolismo 

(11,4%); a vivência de rua (7,0%); e a orfandade (5,2%). Da mesma forma que esses 

outros fatores podem estar relacionados à pobreza, essa, quando indicada como motivo, 

pode estar articulada com outras situações de violação de direitos que justifiquem o 

abrigo nesses casos, uma articulação que não pode ser considerada excepcional no 

contexto brasileiro (Azôr & Vectore, 2008; Cavalcante et al., 2009; Vasconcelos et al., 

2009).  

Entretanto, diante dessas informações, vale ressaltar que a carência ou falta de 

recursos materiais não deve se constituir como razão para acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes, diante do que dispõe o ECA em seu Art. 23: “A falta ou 

                                                 
14 O termo abrigo, no ECA, foi substituído por acolhimento institucional a partir da Lei 12.010, de 03 de 
agosto de 2009. No entanto, o termo abrigo estará ainda presente nesse texto por não ter sido encontrada 
razão para o seu não uso, além de considerar a sua forte utilização no cotidiano do tratamento da questão. 
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carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar”. O que é complementado pelo parágrafo único deste 

artigo, o qual determina que “não existindo outro motivo que por si só autorize a 

decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, 

a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.” A 

dificuldade de retorno das crianças para a família também teve a pobreza como 

principal razão referida no levantamento, o que indica que além de motivar uma medida 

de proteção de afastamento da família, também se mantém como obstáculo à 

reintegração familiar (Silva, 2004). Os dados da pesquisa, portanto, parecem refletir 

uma situação de ainda insuficiência do Estado no cumprimento da sua função de 

garantia dos direitos da criança e do adolescente, apontando para a necessidade das 

políticas de atenção a esses sujeitos estarem melhor integradas com às ações de atenção 

a família, o que, quando, excepcionalmente, não evitasse a institucionalização, reduziria 

o seu tempo de duração (Silva, 2004). 

Relacionada comumente à questão da criança e adolescente em situação de risco 

e vulnerabilidade, como pode ser também percebido com os dados elencados, está uma 

outra questão, a do abandono. De acordo com Camargo (2006): 

Nesse sentido, o abandono de crianças é fonte original de 

uma demanda não assimilada pelo poder do Estado no 

exercício de gerenciamento dos corpos e, para suprir tal 

demanda, é que surge a prática da adoção. (...). Somente 

foi ou é possível a prática da adoção porque existiu e 

existe uma demanda de crianças em situação de abandono 

e, ao mesmo tempo, uma deficiência no estatuto de 

gerenciamento do Estado. Podemos, então, afirmar que 
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enquanto práticas, abandono e adoção coexistem porque 

uma sustenta a outra. (p. 46). 

O abandono a que é possível fazer referência não é apenas o da família que, de 

alguma forma, abandona a criança, mas o da própria família “abandonada” em seus 

direitos básicos, a qual percebe, na prática da institucionalização e na entrega para 

adoção, alternativas a esse abandono, nem sempre voluntário. Assim, várias situações 

de abrigo e adoção retratam situações extremas, em que comparecem “(...) violência, 

negligência e rupturas, causadas ou agravadas por situações de pobreza, desemprego, 

doença mental, envolvimento com álcool e drogas, acopladas à ausência de políticas 

públicas eficazes de moradia, saúde e educação.” (Rossetti-Ferreira, 2006, p. 47). 

Assim, situações familiares precárias estão, geralmente, associadas à precariedade das 

políticas públicas que deveriam dar o suporte necessário para uma família conseguir se 

sustentar e garantir os direitos fundamentais de seus membros, aparecendo, então, o 

acolhimento institucional como uma alternativa ou via de escape para as crianças dessas 

famílias desassistidas. E, somado a isso, tem-se que temerosidades e preconceitos 

colocam em posição desfavorável tanto a criança, abandonada, institucionalizada ou à 

espera por adoção, quanto as famílias biológicas, “incapazes” de cuidar bem dos seus 

filhos (Rossetti-Ferreira, 2006). 

Diante do quadro brasileiro, concordando por uma reflexão também indicada por 

Rossetti-Ferreira (2006), em que muitas famílias passam pelas dificuldades apontadas e 

terminam por ter suas crianças em situação de institucionalização, torna-se veemente o 

reordenamento das instituições acolhedoras trazido como plano de ação do PNCFC, ou 

seja, o direcionamento de um olhar mais sensível e crítico frente a essas instituições que 

se fazem presentes e, em algumas situações, necessárias, mas que não recebem o devido 

tratamento e atenção, precisando de um maior cuidado. Isso visto serem locais onde 
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muitas crianças e adolescentes (só nos abrigos pesquisados pelo IPEA, em 2003, havia 

vinte mil crianças e adolescentes) passam parte de suas vidas.  Mesmo que a situação 

ideal não seja uma instituição e, sim, uma família, o tempo que esse público vive em um 

abrigo faz parte de seu desenvolvimento e história e não pode ser ignorado ou percebido 

como lugar de exclusão, não merecendo, portanto, investimentos. Diferentemente disso, 

em paralelo com as ações de fortalecimento das famílias e estímulos a outras 

modalidades de atendimento distinta da institucional – tal como a de famílias 

acolhedoras15 – bem como às práticas adotivas, deve estar a busca por tornar os espaços 

institucionais os mais acolhedores ao público atendido e os mais estimuladores do seu 

desenvolvimento.  

 

II. 2. Adoção: entre a família de origem, a institucionalização e a família substituta 

Como foi visto dentro da discussão anterior, no que se refere à criança em 

condição de adoção (se é que é possível separar as esferas família e criança), sua 

situação não raro está relacionada ao abandono, seja por orfandade ou pela entrega, por 

parte dos pais biológicos, a outras pessoas ou ao próprio sistema judiciário, seja por ter 

sido vítima de situações de negligência, maus-tratos ou das mais diversas formas de 

violência, gerando a perda do poder familiar por parte da família original (Paiva, 2008). 

A adoção é uma realidade antiga, existindo em diferentes grupos sociais, o que 

permite a idéia de que sua conceituação e realização variam, tanto de maneira legal 

quanto informal, na medida em que também se modificam as culturas e tradições entre 

os vários povos e dentro de um mesmo povo (Granato, 2003; Weber, 2001; Weber, 

2003). É possível encontrar o entendimento desse instituto, por exemplo, para o direito 

                                                 
15 Para maior aprofundamento sobre experiências de famílias acolhedoras destaco a referência: Rizzini, I., 
Rizzini, I., Naiff, L. & Baptista, R. (2006). Acolhendo crianças e adolescentes: experiências de promoção 

do direito à convivência familiar e comunitária. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF; Rio de 
Janeiro, RJ: PUC-RIO. Salienta-se também o fato dessa possibilidade estar explicitamente reconhecida 
por meio da Lei 12.010/2009. 
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francês, italiano, romano, além de outros que demonstram a variação de tal conceito. No 

caso do Direito Romano, por exemplo, a adoção é percebida como um ato solene que 

atribui a condição de filho a quem, pela natureza, não é (Rodrigues, 1995, citado por 

Granato, 2003). 

Tomando como base o que traz Granato (2003), fundamentada em Fustel de 

Coulanges (1950), tem-se que, na Antigüidade Greco-romana, adotar um filho atendia a 

um caráter religioso. Havia, de uma forma geral, nas civilizações ocidentais da 

Antigüidade, um vínculo geracional forte entre os integrantes de uma mesma família, 

fazendo com que às pessoas que não tivessem descendentes biológicos diretos, e 

somente a elas, fosse permitido buscar a adoção como forma de garantir que fossem 

perpetuadas as práticas religiosas domésticas, as oferendas fúnebres pelo descanso dos 

ancestrais e, dessa forma, a salvação do lar.  

Nesse contexto, o filho homem era o único útil para a manutenção dos ritos, já 

que a filha, ao casar, renunciava ao culto do pai para venerar os deuses da nova família, 

a do marido. Com a adoção, ocorria a perda de parentesco do adotado com a sua família 

original e o vínculo do culto passava a imperar depois da iniciação no novo lar, com o 

conhecimento da religião da família. O afeto entre adotantes e adotados não era fator de 

preocupação, sendo importante a adoção para atender aos interesses dos adotantes. 

Acrescenta-se que era possível para o adotado deixar seu próprio filho em seu lugar na 

família adotante, rompendo laços com o filho e podendo retornar à sua família original. 

Continuando a referenciar Granato (2003), no Código de Hamurabi, primeira 

codificação jurídica registrada pela história, o rei da Babilônia Hamurabi (1750-1685 a. 

C. – observa-se que o Código recebe o seu nome) traz uma visão da sociedade da época 

sobre os mais diversos aspectos sociais (profissões, a condição da mulher, crimes...). O 

referido texto legal era composto por duzentos e oitenta e dois dispositivos, sendo que 
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nove deles diziam respeito à adoção. Inclusive, assim é encontrado em Weber (2004), a 

adoção aí disciplinada tornou-se conhecida nas regiões do Egito, da Caldéia e da 

Palestina. 

Os dispositivos determinavam que a adoção poderia ser revogada em caso 

considerado de ingratidão por parte do adotado16 e os pais biológicos poderiam pedir o 

retorno do filho se o adotante, tendo um ofício, não o ensinasse ao adotado, se o adotado 

não fosse tratado como filho ou se este tivesse sido renegado em favor do filhos 

biológicos. Em situações em que nenhum desses fatores estivesse presente, os pais 

criando e educando os filhos adotivos como se fossem naturais, a adoção era 

indissolúvel. 

 Na Bíblia, como é apontado por Vargas (1998) e Granato (2003), também são 

encontrados exemplos de adoções. Um exemplo, no Antigo Testamento, é a de Moisés, 

adotado pela filha, Térmulus, do Faraó, o qual determinou que todos os bebês nascidos 

israelitas fossem mortos, fazendo com que sua mãe de origem o colocasse à beira do rio 

Nilo em um cesto, na esperança de que sobrevivesse, sendo então encontrado por 

Térmulus, a qual o terá como seu filho até que Moisés, após viver anos como egípcio, 

torna-se herói do povo hebreu (Êxodo: 2, 1-10). Na própria civilização egípcia, ocorria 

que jovens eram escolhidos e adotados pelo Faraó, sendo que um deles poderia ser 

aquele que o sucederia (Granato, 2003). 

No entanto, foi em Roma que, na História Antiga, de acordo com Granato 

(2003), a adoção mais se mostrou relevante em relação a maiores desenvolvimento e 

utilização. Nessa sociedade, além do caráter religioso de perpetuação da família, já 

                                                 
16 Com base na exposição dos dispositivos feita por Granato (2003), percebe-se que os filhos adotados de 
duas classes dessa sociedade, camareiro e sacerdotisa-meretriz, não podiam mais ser reclamados, 
apresentando-se para essas adoções um tratamento diferenciado. Dois dispositivos do Código se destinam 
a estabelecer punições a esses adotados em caso de dizer ao pai ou mãe adotiva que eles não são seus 
pais, devendo aí ter a língua cortada, e em caso de retorno à família de origem, quando deveriam ter os 
olhos arrancados. 
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relatado, o instituto serviu com finalidade política, consentindo que plebeus se 

transformassem em patrícios e o inverso. Assim foi, por exemplo, possível que o 

Imperador Cláudio adotasse Nero, conferindo-lhe direitos políticos, o que não fez com 

seu filho biológico.  Outra situação de adoção foi a de Júlio César para com o seu 

sobrinho Otávio Augusto, fazendo deste seu herdeiro e sucessor (Paiva, 2008). 

Exemplos masculinos são proeminentes, visto que, no período clássico, a mulher só 

pôde adotar, como afirma Granato (2003), no Baixo Império (compreendido entre os 

séculos III e V e caracterizado pela crise e decadência do Império Romano) em situação 

de ter perdido filho na guerra. 

 Já no período da Idade Média, a adoção deixou de ser praticada por ser contrária 

aos interesses dos senhores feudais e pela forte influência do Direito Canônico 

(Granato, 2003; Weber, 2004). Como afirma Granato (2003), o discurso cristão 

distancia o medo de se partir sem uma descendência masculina que pudesse dar 

continuidade aos atos religiosos fúnebres, o que antes era encarado como uma 

condenação ao sofrimento eterno. Paiva (2008) expõe que, nessa época, a adoção não 

era bem vista, já que os bens das famílias sem predecessores passava para a 

administração do senhor feudal ou da Igreja, favorecendo àqueles que já dispunham do 

maior poderio econômico. Tal como dispõe Weber (2004), o sistema de feudos seguia a 

descendência consangüínea estritamente.  

A Igreja ainda olhava com desagrado a adoção. O Direito Canônico não a 

reconhecia, pois tal prática era percebida como uma possível solução de reconhecimento 

dos filhos ilegítimos, adulterinos ou incestuosos (Paiva, 2008; Weber, 2004). Isso, 

também, dentro de um contexto em que imperava o descaso sobre a condição das 

crianças, não havendo a necessidade de protegê-las; tampouco pode se dizer que existia 

um sentimento de família como o dos tempos atuais (Weber, 2004). Registros 
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históricos, segundo Paiva (2008), possibilitam atentar para o fato de que crianças, 

comercializadas como servas ou escravas, ou doadas a membros da Igreja para o que era 

entendido como serviço de Deus e da religião, eram dificilmente adotadas. E, no século 

XVI, quando porventura a adoção era realizada, a sucessão política ou o direito 

sucessório da herança dos bens não eram mais realidade, extintos, então, como direitos. 

Ao avançar na história para a Idade Moderna, Paiva (2008) afirma que a adoção 

teve novamente sua aceitação e, de forma gradual, firmou-se legalmente, havendo, a 

partir de então, alusão à prática adotiva em códigos jurídicos de todo o mundo. Embora 

Weber (2004) registre que a adoção somente teria retornado com a Revolução Francesa, 

ou seja, após 1779, Granato (2003) indica que, em 1683, já se encontra o instituto da 

adoção no Código dinamarquês promulgado por Christian V e ele aparece também, 

inserido no Código Prussiano e no Codex Maximilianus da Bavária, em 1756, na 

Alemanha. As leis dinamarquesa e alemã requisitavam um contrato por escrito para 

efetivação do ato, devendo este oferecer vantagens ao adotado; ao adotante era imposta 

a necessidade de já ter a idade de cinqüenta anos, apresentando diferença etária em 

relação ao adotado. O ato continha direitos sucessórios e era irrevogável com a 

apreciação do tribunal (Granato, 2003). 

O Código Napoleônico também tratará a questão da adoção. Tal Código 

estabelecia quatro espécies de adoção: a ordinária, remuneratória, testamentária e a 

oficiosa17 (Granato, 2003).  Durante o Império Napoleônico, as adoções estavam 

submissas a critérios rigorosos, sendo necessária a diferença etária de, pelo menos, 15 

anos entre adotado e adotante, e era preciso que este tivesse mais de cinqüenta anos e 

fosse estéril, além de aquele ter no mínimo a idade de vinte e três anos, momento em 

que se dava a maioridade. Mais uma vez se envolviam na questão aspectos políticos, de 

                                                 
17 Para apreciação da diferença entre elas ver a referência de Granato (2003). 
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garantia de sucessão, e econômicos, de garantia de transmissão de bens. No entanto, 

Paiva (2008) ressalta que dois fatores relevantes foram introduzidos nesse Código: um 

diz respeito à idéia de que a adoção deveria ocorrer apenas se resultasse em vantagens 

para o adotado (fator já levado em consideração em outras legislações como aponta 

Granato, 2003) e a atribuição do poder familiar a quem adota, fazendo valer a 

legitimação adotiva e conferindo iguais direitos e obrigações a filhos adotivos e 

biológicos. Weber (2004), inclusive, coloca que, para Napoleão, a adoção deveria 

“imitar a natureza” (p. 69) e, de acordo com essa referência, a adoção aponta, graças ao 

Código Napoleônico, ao rumo inovador do atendimento às necessidades dos adotados, 

das crianças que precisam de uma família, mas afirma que essa era ainda uma “adoção 

de interesses” (p. 69), já que, segundo essa autora, favorecia, especialmente, a 

transmissão do patrimônio e do nome e era, na realidade, usada para esse fim.  

A maior parte das nações européias, segundo Weber (2004), exceto a Inglaterra, 

formularam suas leis baseadas no Código Romano e, em seguida, no Napoleônico, 

sendo que a lei americana não derivou desses dois códigos, mas das leis inglesas, as 

quais não disciplinavam sobre a adoção. Para esta, havia uma barreira econômica que 

consistia no fato de que a transmissão das terras só acontecia com a existência de laços 

sanguíneos e não podia ser dada ou herdada pela única razão de ser da vontade do 

proprietário, conflitando com o princípio da herança.  

Sobre o Direito Português, analisa Granato (2003) que ele teve influência do 

Direito Romano, mas, enquanto uma das mais relevantes consequências deste Direito 

era a aquisição do pátrio poder por parte do adotante, o Direito Português apresentava-

se contrário a essa medida, bem como ao direito de sucessão, direito de efeito legal 

inerente em Roma. A sucessão ocorria em exceções concedidas pelo Príncipe em 

Portugal. Conclui-se, então, que no direito português antigo a adoção configurou-se 
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como “um título de filiação que servia apenas para pedir alimentos e ter outras 

distinções: só por graça do Príncipe, por lei especial, poderia ter todas as conseqüências 

que existiam no Direito Romano” (Granato, 2003, p. 41).  A adoção não existiu no 

Código Civil de Portugal de 1867, sendo restaurada pelo Código Civil de 1966. 

Ainda no século XIX, assim afirma Weber (2004), havia grande valorização do 

ser mãe, mas não a ponto de considerar a adoção como preenchedora da filiação 

consanguínea. Fazia-se de tudo para se ter um filho, contanto que fosse biológico. O 

instinto materno era tão valorizado quanto os laços de sangue, laços protegidos, de uma 

forma geral, pelas leis, quando se comparam filhos biológicos e adotivos, estes 

preteridos diante daqueles. 

Paiva (2008) reflete que a Idade Contemporânea evoluiu com marcas de 

mudanças profundas nas políticas públicas sociais focalizadas na infância, promovendo 

avanços acerca da adoção nas legislações em vários países. Através de uma revisão de 

literatura, essa autora expõe realidades diversas, como a da França e a das Ilhas 

Marquesas, que ilustram sua reflexão, concordando com Granato (2003) ao afirmar que 

a adoção já esteve caracterizada de múltiplas maneiras, direcionada a diversas 

finalidades, em momentos distintos da história humana. Assim, após a Idade Moderna, 

foi iniciada uma maior conscientização da responsabilidade do Estado nas questões 

relacionadas à infância. As áreas da Medicina e do Direito alicerçaram suas práticas e 

planos de assistência por meio do cientificismo, o que significa que os médicos 

higienistas e os juristas encararam a questão da infância desvalida e desamparada 

utilizando-se das teorias científicas e das trocas de experiências (Paiva, 2008). 

Assim discorre Weber (2004): “Parece que a adoção começou realmente a 

adquirir um sentido mais social, voltando-se ao interesse da criança, após a primeira 

guerra mundial, com o grande número de crianças órfãs e abandonadas.” (pp. 69-70). 
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Após a Segunda Guerra, continuando com essa referência, o renovado interesse pela 

adoção teria se limitado a crianças pequenas, reportando-se as agências à rejeição do 

público acerca da ilegitimidade e de uma possível herança genética negativa. A autora 

traz ainda a idéia de que, diferentemente da época romana, em que a base para o ato de 

adotar não era a afeição, a adoção no momento contemporâneo, está se voltando cada 

vez mais para o vínculo afetivo.  

 Em relação à história da família brasileira, ela sempre teve a adoção como 

prática social presente; no entanto, a primeira normatização legal deu-se apenas em 

1917, a partir do Código Civil que entrou em vigor nesse ano. No Brasil, de acordo com 

Granato (2003), foram seguidas, até a entrada em vigor desse Código, as Ordenações do 

Reino, mesmo após a independência desse país. Assim, entende-se que a adoção, pelo 

menos em termos legais, aparece no Brasil com as características de Portugal, que fazia 

resistências ao Direito Romano. 

Após sua normatização, no entanto, a adoção percorria desvios do que era 

formalmente determinado como possível. Dentre esses desvios, é possível destacar, por 

exemplo, crianças registradas como se fossem filhos biológicos, o que se chama 

atualmente de adoções “à brasileira”, ou crianças as quais eram cuidadas e criadas por 

outras famílias que não a de origem, sem que houvesse oficialmente o vínculo adotivo, 

ou sujeitos que passavam pelo cuidado de uma ou mais famílias (fenômeno da 

circulação de crianças, discutido pela antropóloga Cláudia Fonseca, já abordado 

anteriormente), quando crianças ou adolescentes, apenas por um período, conhecendo 

mais de uma mãe (Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008). 

Granato (2003) auxilia a entender esses desvios ao expor que a idade de 

cinqüenta anos colocada como mínima para o ato de adotar, acrescida da exigência de 

ausência de filhos biológicos, tinham efeito desestimulante para a sua prática legal. O 
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Código exigia também que a diferença entre idades de adotante e adotado deveria ser de 

dezoito anos. Estipulava que, apesar do, à época, pátrio poder ser transferido do pai 

natural para o adotivo, os direitos e deveres entre o adotado e sua família de origem não 

eram extintos, havendo a possibilidade de o adotado herdar duas heranças, pois, em caso 

de não nascimento de filhos biológicos, o pais adotivo o tinha como herdeiro, da mesma 

forma que o pai natural. A herança, da parte do filho para o pai, somente ocorria para o 

adotivo se não existisse o pai natural. Era determinação que o adotado pudesse revogar 

o ato adotivo no ano em que cessasse a menoridade, ou seja, ao tornar-se, nos termos da 

lei, capaz. Mas o ato também era dissolvido em situações de deserdação, casos em que o 

adotado fosse autor de ações que justificassem a deserdação: ofensas físicas ou injúria 

grave contra quem o adotou, relações ilícitas com o cônjuge deste, desamparo do 

adotante em caso de doença, desonestidade da filha que morasse na casa do pai adotivo. 

De acordo com Paiva (2008), a regulamentação da posse do filho adotado se dava por 

regulamentação em cartório, da mesma maneira como acontece no caso de bens móveis 

e imóveis. 

Com a Lei 3.133, de 1957, ocorreram modificações significativas nas regras 

dispostas no Código Civil, o que, para Granato (2003) demonstrou a intenção de 

estimular a prática adotiva por parte do legislador. Seguindo essa autora, os nomes dos 

adotantes poderiam ser acrescentados ao nome do filho adotivo, que poderia usar apenas 

os novos nomes. Foi eliminada a exigência de o adotante não ter filhos biológicos, mas, 

já havendo filhos naturais, o adotivo nada herdaria e, sendo concebidos após a adoção, o 

direito sucessório valeria para o adotivo, mas esse só poderia herdar metade do que 

fosse destinado aos naturais (Paiva, 2008). A partir desse momento, comenta essa 

última referência, os juízes de menores iniciaram uma pressão sobre os cartórios para 

que as escrituras somente fossem lavradas com autorização judicial. A idade mínima 
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para o adotante foi reduzida para os trinta anos e a diferença etária passou de dezoito 

para dezesseis anos. No entanto, estabeleceu-se o mínimo de cinco anos de casamento 

para os adotantes (Vargas, 1998; Granato, 2003). Para essa lei, era preciso o 

consentimento do adotado se ele fosse maior de idade e o consentimento de um 

representante legal era necessário para jovens sem a maioridade, bebês e crianças 

(Granato, 2003; Paiva, 2008). 

  Tem-se então a Lei 4.655, de 1965, em que é criada a legitimação adotiva, 

avanço importante para o instituto da adoção, possibilitando ao filho adotivo os mesmos 

direitos de um filho biológico, sendo que os vínculos com a família de origem eram 

cessados a partir da adoção e o vínculo com a nova família se estendia para além dos 

pais adotivos na situação de os ascendentes terem aderido à adoção. Pressupunha-se, 

com essa lei, a irrevogabilidade do ato da adoção (Granato, 2003; Paiva, 2008). Mas a 

legitimação adotiva só poderia ocorrer com as crianças abandonadas até sete anos de 

idade, ou órfão que não tivesse sido reclamado por parente por mais de um ano, ou, 

ainda, na hipótese de os pais terem perdido o que hoje é chamado de poder familiar, ou, 

por último, na situação de haver reconhecimento como filho apenas por mãe cuja 

condição não fosse possível de manter a criança. Outra observação importante é a de 

exclusão do filho adotivo em relação ao direito de sucessão, em caso de nascer um filho 

após a adoção (Granato, 2003).  

Era possível também requerer a legitimação adotiva para crianças que 

estivessem com os legitimantes desde antes dos sete anos e, em todos os casos, eram 

necessários três anos de guarda do menor pelos futuros pais adotivos para que fosse 

deferida a legitimação. Pela Lei de 1965, cônjuges desquitados podiam requerer a 

legitimidade adotiva, contanto que acordassem guarda, visitas e pensão e já estivessem 

com a guarda do filho adotivo ainda em matrimônio, devendo provar essa situação.  
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Viúvos e viúvas com mais de trinta e cinco anos de idade estavam também, em casos 

excepcionais, autorizados a terem a legitimação adotiva provando que o filho, futuro 

adotivo legítimo perante a lei, vivesse por mais de cinco anos no lar e já estivesse nele 

integrado (Granato, 2003).  

Mas, o que era geral para a Lei era a legitimação adotiva ocorrer para cônjuges 

com idade superior aos trinta anos e com um matrimônio de, pelo menos, cinco anos, tal 

como já previa a Lei 3.133/57. A nova Lei também deixava clara a exigência de 

ausência de filhos biológicos reconhecidos ou filhos legitimados. Os cinco anos de 

casamento eram dispensados em comprovação médica de infertilidade por parte de um 

dos consortes (Granato, 2003). 

O Código de Menores, instituído em 1979 pela Lei 6.697, teve como alvo a 

proteção de menores de 18 anos de idade que estivessem na chamada situação 

irregular”18. Esses eram os “menores”, que, na verdade, representavam crianças e 

adolescentes marginalizados. Assim, o Código somente a eles se aplicava. Essa Lei 

extinguiu a legitimação adotiva e estabeleceu em seu lugar a adoção plena, 

reconhecendo a adoção simples, regulada pelo Código Civil em vigor na 

época19(Granato, 2003).  Dessa maneira, com a instituição do Código de Menores, 

passou a ser possível seguir três possibilidades de procedimentos adotivos: a adoção 

simples e a plena dadas por este Código e a adoção do Código Civil, “feita através de 

                                                 
18 A “situação irregular” é descrita no art. 2º dessa Lei: 
Art. 2º. Para efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: 
I – privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que 
eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
II – vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III – em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV – privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 
V – com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI – autor de infração penal.  
19 O novo Código Civil de 2002 não trata mais sobre a adoção simples, trazendo disposições em 
conformidade com o ECA. 
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escritura em cartório, através de um contrato entre as partes, e denominada também de 

‘adoção tradicional ou adoção civil’” (Weber, 2001, p. 54). De acordo com Paiva 

(2008), a adoção plena poderia acontecer para menores com, no máximo, sete anos e a 

adoção simples promovia a regulamentação de adoção de menores até 18 anos de idade. 

Granato (2003) informa que os sujeitos em situação regular poderiam ser adotados 

dentro do que determinava o Código Civil, sem ser necessária autorização judicial, 

exigida no caso dos menores em situação irregular, como se verá diante.     

Havia diferenças entre a adoção simples e a plena. Esta só poderia ocorrer com 

crianças de até sete anos em situação irregular, somente possível acima dessa idade se o 

adotando já estivesse sob a guarda dos adotantes. Esse tipo de adoção, diferentemente 

da outra possibilidade, promovia o corte dos vínculos da criança com a família de 

origem, fazendo com que o adotando chegasse à nova família como se fosse filho 

natural. Inclusive, ficou garantido o direito sucessório e o registro de nascimento era 

substituído por novo registro, compatível com a família adotiva, sendo possível com ele 

a mudança do prenome da criança e também apresentando os nomes dos adotantes e 

seus ascendentes, como se o adotado fosse filho natural e sendo a adoção plena 

irrevogável. Para os menores cuja idade não possibilitasse a adoção plena, mas que 

estivessem em situação irregular, o Código de Menores também regulamentava a 

adoção, realizando-se, neste caso, a adoção simples – possível para qualquer idade e na 

qual se seguiam as disposições do Código Civil a respeito da adoção. Para esta, era 

preciso autorização judicial, posterior a estágio de convivência, não exigido para os 

menores de um ano (Granato, 2003). 

Dentro desse Código, e seguindo ainda a última referência citada, era preciso 

que os adotantes preenchessem algumas determinações: idade mínima de trinta anos 

para um dos cônjuges, sendo mantida a exigência de cinco anos de matrimônio, exceto, 
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como na Lei anterior, em situações de relação conjugal estável em que se comprovasse 

esterilidade por parte de um dos consortes. Com relação ao estágio de convivência, seu 

período diminuiu para um ano quando se tratava de adotantes casados. Para adotantes 

viúvos, era de três anos, mas deveria ter iniciado quando em vida do outro. 

Pela primeira vez, a adoção por estrangeiros foi regulamentada e, segundo 

Granato (2003) e Paiva (2008), o Código de Menores determinava que o estrangeiro que 

não residisse no país não poderia obter a adoção plena, apenas a adoção simples. 

 Novas mudanças vieram a ocorrer com a promulgação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA, Lei 8.069/9020). Assim, atualmente, como se poderia definir uma 

adoção no contexto brasileiro? Reppold & Hurtz (2003) consideram que: “A adoção 

pode ser definida como a criação de um relacionamento afiliativo que envolve aspectos 

jurídicos, sociais e afetivos que a diferenciam da filiação biológica. (...)” (p. 25). De 

uma forma legal e sistematizada, o ECA dispõe acerca da adoção no seu Capítulo III – 

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, especificamente na sua Seção III – 

Da família Substituta, Subseção IV – Da Adoção. Dessa forma, a adoção é uma das 

modalidades de integração de crianças e adolescentes21 em família substituta, na qual, 

diferentemente da guarda e da tutela, a família de origem já perdeu, definitivamente, o 

poder familiar sobre a criança que passará, depois de adotada, a ter a condição de filho 

na nova família. De acordo com Paiva (2008), baseando-se na Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a adoção é melhor forma de recriar laços familiares para uma criança 

sem a convivência com a família original. 

                                                 
20 Com a Lei 12.010/ 2009, houve modificações no que foi estabelecido pelo ECA.  Ajustes em relação à 
adoção foram feitos, como por exemplo, em relação a maiores amarras acerca da adoção internacional e à 
ênfase legal sobre a não separação de grupos de irmãos. No entanto, devido ao adiantado momento deste 
trabalho quando a Lei entrou em vigor e ao momento ainda inicial da Lei, ela não foi comentada, mas 
suas alterações foram incorporadas, quando pertinentes, ao longo deste escrito, seja no corpo do texto ou 
como nota de rodapé.   
21 De início é exposto aqui que, apesar de parte da discussão que será feita possa dizer respeito também à 
adoção de adolescentes, sempre se remeterá à criança, foco deste estudo. 
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Paiva (2008) afirma que o processo de discussões até a formulação e 

promulgação do ECA teve grande contribuição internacional com a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, promulgada pelas Nações Unidas, ainda em 1959, e 

a formulação das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Justiça Juvenil ou as 

Regras de Beijing em 1985, ocorrendo também, em 1989, a Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança, proclamada pela Assembléia Geral da Organização das Nações 

Unidas.  

Especialmente no Brasil, nos anos 80, iniciou-se um movimento social de clara 

oposição ao Código de Menores e de defesa das crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos. Participaram dessa luta, a Igreja Católica por meio, principalmente, das 

Pastorais, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, além de outros 

segmentos da sociedade civil organizada e de profissionais inseridos na esfera 

governamental22(Pinheiro, 2006). O reconhecimento de crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos consagra os direitos fundamentais ligados à infância e o foco deixa 

de ser as crianças e jovens em “situação irregular” e passa a ser toda e qualquer criança 

ou adolescente, cujos direitos (à vida, à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, à 

proteção, ao convívio familiar e comunitário, entre outros) devem ser respeitados, o que 

até a atualidade, após mais de dezoito anos de Estatuto não ocorre, pelo menos, não 

plenamente, além de muitos preceitos não estarem ainda muito claros na sociedade 

(Paiva, 2008). 

Com a Constituição de 1988 e o Estatuto, a designação “filho ilegítimo” 

finalmente desaparece do Direito brasileiro (Paiva, 2008). O ECA estabelece, dentre 

outras normatizações, que a adoção é irrevogável e que atribui a condição de filho ao 

adotado, desligando-o legalmente dos vínculos familiares anteriores e, com isso, sendo 

                                                 
22 Para maior aprofundamento sobre o trato da infância e da adolescência no Brasil e a movimentação 
social e política que levou ao ECA, ver a referência de Pinheiro (2006). 
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beneficiário dos mesmos direitos e deveres, inclusive, sucessórios dos filhos biológicos. 

Com o Estatuto, foi possível que restrições fossem desfeitas e que práticas 

diferenciadas, fundamentadas na lei, relacionadas à adoção, surgissem. A adoção, a 

partir de então, deve ser direcionada pela Doutrina da Proteção Integral23 da criança e 

do adolescente, dessa maneira, visando o melhor interesse desses sujeitos, ou seja, 

ocorrendo somente quando apresentar reais vantagens ao adotando (Costa & Rossetti-

Ferreira, 2007). Como afirmam Costa e Rossetti-Ferreira (2007):  

...ficaram estabelecidas diferentes possibilidades de 

adoção: a adoção unilateral ou monoparental (um dos 

cônjuges ou concubino adota o filho do companheiro); a 

adoção singular (pessoas solteiras, viúvas, separadas ou 

divorciadas); e a adoção conjunta feita por casais ou 

concubinos. Assim, qualquer pessoa maior de 21(24) anos 

pode adotar, independente do seu estado civil, desde que 

tenha 16 anos de diferença do adotado e não seja parente 

ascendente (avô ou avó) ou irmão. Isso torna o processo 

de adoção mais democrático e facilita a constituição de 

diferentes modelos de família, desde que sejam atendidos 

os interesses das crianças. (p. 426). 

Fazem parte das novas determinações legais a possibilidade de adoção póstuma, 

concretizada se o adotante vier a falecer ao longo do processo adotivo; regulamentação 

                                                 
23 De acordo com Pinheiro (2006) a necessidade de prover proteção integral a crianças e adolescentes se 
encontra em diversos documentos das Organizações das Nações Unidas (ONU), como a Declaração de 
Genebra sobre os Direitos da Criança (1924) e a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959). De 
acordo com essa autora a proteção integral refere-se a “um conjunto de cuidados voltados para a proteção 
e a assistência à criança, de forma que possa ela assumir plenamente suas responsabilidades na 
comunidade” (p. 87). Tendo como objetivo promover um desenvolvimento harmonioso desse sujeito, o 
qual deve crescer em uma família que possa proporcionar o ambiente necessário para isso, conforme 
expõe essa autora com base no que é defendido pela ONU. 
24 Com a Lei 12.010/ 2009, a idade mínima ficou sendo 18 anos. 
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das adoções internacionais; e ainda a adoção nos termos do Código Civil não poder ser 

aplicada à criança ou ao adolescente, podendo ser empregada a pessoas maiores de 18 

anos, ocorrendo por meio de escritura pública, em que não são garantidos os mesmos 

direitos estabelecidos pelo Estatuto (Paiva, 2008). Além dessas mudanças, cita-se, como 

exemplo também de alteração, que o estágio de convivência deixa de ser fixo para uma 

adoção nacional25 e passa a depender da particularidade de cada caso, analisado pelo 

juiz, podendo até mesmo ser dispensável na circunstância em que já há um período de 

convivência entre adotantes e adotandos que permita uma avaliação da convivência e do 

vínculo.  

 Como uma espécie de desvio, no sentido de que não é determinada 

judicialmente, Mariano e Rossetti-Ferreira (2008) indicam, no momento presente, a 

existência do que denominam adoções “prontas” ou diretas (p. 12), em que os pais 

biológicos entregam a criança para uma pessoa ou outra família, que regulariza a 

filiação adotiva perante a Justiça já tendo iniciado o contato e o cuidado com a criança. 

Essas autoras comentam que a intermediação para a entrega da criança pode ser 

realizada por parentes das famílias envolvidas, pessoas conhecidas dos pais biológicos 

e/ou adotivos, funcionários de hospitais, ou ainda instituições, como abrigos. Paiva 

(2008) também aponta que, no momento atual, continua a perdurar uma antiga prática 

da cultura brasileira de adoção, a chamada “adoção à brasileira”, em que as pessoas 

registram crianças como se fossem seus filhos biológicos, muitas vezes com a idéia de 

evitar o processo judicial, conhecido como burocrático e lento, mas, vale salientar que 

muitas são as razões (psíquicas, afetivas, de ordem prática...) que levam a uma adoção 

ilegal. 

                                                 
25 Sobre adoção internacional, no Art. 46, parágrafo 4º da Lei 12.010/09, é estabelecido o período mínimo 
de trinta dias de estágio de convivência para adotantes estrangeiros domiciliados fora do Brasil, a ser 
cumprido em território nacional.  



 

 

50 

É importante dizer que esse tipo de adoção pode trazer inúmeros problemas, 

especialmente, jurídico-legais, já que não ocorre na forma da lei, além disso, enfatiza-se 

que muito se tem feito atualmente para agilizar os processos de adoção, reunindo 

esforços para uma consolidação da filiação segura, tranqüila e apoiada por profissionais 

que podem auxiliar na integração do novo membro familiar.  

Assim, na perspectiva de Costa e Rossetti-Ferreira (2007) deve haver para os 

adotantes, respaldado pelo ECA, um processo de avaliação feita por equipe técnica do 

Judiciário, sendo possível também um acompanhamento técnico durante o próprio 

processo de adoção. No entanto, afirma Paiva (2008), várias comarcas no Brasil não 

realizam a avaliação e a preparação dos pretendentes (necessidade enfatizada pela Lei 

12.010/09) à adoção devido, em várias situações, à ausência de equipe formada por 

psicólogo e assistente social. 

 Diante das novas possibilidades, as próprias configurações familiares 

diferenciadas têm auxiliado a promover adoções em diversos contextos, no sentido de 

que solteiros, casais que já possuem filhos, homossexuais e casais com mais idade têm 

se interessado pela adoção (Schettini, Amazonas & Dias, 2006). 

 No entanto, a história do país apresenta uma cultura de adoção divergente da 

idéia defendida atualmente acerca de “encontrar uma família para a criança” (Camargo, 

2006; Costa & Rossetti-Ferreira, 2007; Ebrahim, 2001; Weber, 2001; Weber, 2004). 

Esta é a finalidade da adoção moderna e se pode constatar que muitas transformações 

ocorreram nas políticas de atendimento social do Brasil, especialmente após a 

redemocratização do país e os avanços legais que daí surgiram (Granato, 2003; Weber, 

2001). Entretanto, a proteção infantil é não raro confundida com caridade dentro da 

cultura da adoção. Fato que pode ser atribuído ao entendimento da perfilhação como 

“um ato de solidariedade que afasta órfãos e enjeitados dos vícios e infrações por meio 
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da disponibilidade de um ambiente regenerador e da imposição de práticas disciplinares, 

as quais as crianças não encontrariam nas ruas.” (Reppold & Hurtz, 2003, p. 27). 

E mais, a prática da adoção no passado é marcada pelo atendimento ao interesse 

dos adotantes, dos adultos, em detrimento do interesse da criança – considerada, de 

acordo com Weber (2001), “adoção clássica” – o que indicava como destino de muitas 

crianças permanecerem aos cuidados institucionais, diante da impossibilidade de retorno 

à família biológica e da rejeição por parte das possíveis famílias adotivas. Uma história 

que deixa marcas no momento atual, fazendo-se obstáculo para a mudança no modo de 

se pensar e significar a criança a ser adotada e a própria adoção, cujos atores principais, 

a criança e a família adotiva, ainda são atingidas por um preconceito social muito 

presente e que revela a necessidade de conscientização da sociedade. Uma 

conscientização necessária para que, realmente, a criança seja enxergada como sujeito 

de direito, rejeitando a idéia da adoção como filiação de “segunda categoria”, 

concebendo a igualdade entre a parentalidade biológica e a adotiva (Costa & Rossetti-

Ferreira, 2007; Weber, 2001; Weber, 2004).  

Esforços, no entanto, para a mudança dessa história, já foram e continuam sendo 

feitos, como pode comprovar a própria promulgação do ECA e os ajustes que a essa se 

aplicaram. Dentre esses esforços, Schettini et al. (2006) também apontam os exemplos 

de adoções bem sucedidas que vêm sendo noticiados, além de pesquisas e discussões 

acadêmicas, do empenho dos grupos de apoio à adoção, das produções bibliográficas, 

de divulgações a respeito do tema por parte da imprensa, colaborando para uma 

visualização mais indiferenciada entre família adotiva e família biológica e para a 

adaptação a uma nova prática e cultura de adoção. Dessa forma, concordando com essa 

última referência, a visão marginal e discriminatória acerca da adoção tem sido, aos 

poucos, transformada.  
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Paiva (2008) expõe um pensamento interessante em que indica que, no momento 

atual, a dificuldade maior está em reconhecer a família como um produto da cultura, 

independentemente da vinculação biológica. E a adoção se mostra como uma 

possibilidade familiar baseada na convivência e não na consangüinidade, já considerada 

em condições igualitárias pela legislação. 

Weber (2004) refere-se à nova idéia de adoção, apontada anteriormente como 

adoção moderna, e indica que a defesa dessa idéia, embora não pretenda por fim ao 

abandono e institucionalização de crianças, configura-se como uma medida que visa 

minimizar a violação do direito à convivência familiar de crianças cujas famílias não 

são conhecidas ou perderam o poder familiar sobre esses sujeitos. Essa autora defende, 

ainda, que haja uma preparação das agências oficiais de adoção para que sejam 

estimuladas adoções como as inter-raciais, de grupos de irmãos e tardias26 e que seja 

difundida a proteção à criança, de forma que o conceito de “criança adotável” (p. 71) 

não represente mais um bebê saudável e de pele clara, mas sim, com um novo sentido 

de filiação, represente toda e qualquer criança que esteja sem família, ou melhor 

dizendo, que tenha sido abandonada ou cuja família já tenha perdido o poder sobre ela, 

que esteja em condição de ser adotada. É coerente com esse pensamento o que diz 

Ebrahim (2001) sobre não ter como prioridade aspectos de cor, raça, gênero, idade e 

condições de saúde da criança, indo de encontro à busca enfática por bebês para adoção 

no Brasil, que, segundo essa referência, é reflexo de uma prática adotiva escolhida 

devido à infertilidade. Enquanto preferências são mantidas em relação ao adotando, 

muitas crianças permanecem institucionalizadas por dotarem características pouco 

desejadas como pelo fato de constituírem grupos de irmãos, serem mais velhas, serem 

de etnia negra, apresentarem alguma deficiência (Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008). 

                                                 
26 Será tratado, posteriormente, o que será aqui considerado como adoção tardia. 
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Diante da cultura remanescente, mitos e pré-julgamentos perpassam ainda a 

escolha pela adoção e a aceitação da criança como filho. Contribui para isso a própria 

produção científica e a mídia que costumam apontar percalços e dificuldades em relação 

a sujeitos adotados (Paiva, 2008).  Com base em Paiva (2008), nas décadas de 1980 e 

1990, foram escassos, no Brasil, os trabalhos acerca da adoção, sendo que, no exterior, a 

maioria se direcionava a comparações que incluíam correlações tendenciosas entre 

grupos de adotivos e grupos controle de não-adotivos, como por exemplo, relativas à 

questão de influências ambientais versus herança genética. Tais estudos forneciam 

armas para a consolidação da idéia de que somente o fato de ter sido adotado já fosse 

determinante de aspectos negativos permanentes na vida do sujeito. Contrariamente a 

isso, essa autora defende a idéia de que a origem do vínculo filiativo não pode ser 

considerada causa, dentro de uma relação de causa-efeito, para a constituição do sujeito 

e a forma como ele atuará em sua vida. 

E ainda, também contemplando essa questão, de acordo com Schettini, et al. 

(2006), a identidade do filho adotivo traz como parâmetro o filho biológico, carregado 

de um pensamento de que, para cada um, sua genética é a confiável, sendo pertinente 

desconfiar da hereditariedade desconhecida. E coexistem com a proposta de encontrar 

um lar para a criança, a fantasia de preferência e busca pelos pais biológicos por parte 

de filhos adotivos propulsionados pelos laços sangüíneos (Schettini et al., 2006), aliás, 

laços ainda com uma valorização extrema na sociedade brasileira (Paiva, 2008; Weber, 

2001), além da idéia de dificuldades ou impossibilidades adaptativas ao novo lar por 

parte da criança e de não vinculação da criança à sua família substituta, o que pode, para 

Camargo (2006), estar relacionado às expectativas impostas aos filhos adotivos por pais 

que desejam satisfazer seu desejo de ser pai e mãe através da adoção na tentativa, por 

exemplo, de substituir um filho perdido ou um filho biológico que nunca veio. No 
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interior da discussão de motivações para o ato da adoção podem ser exemplificados os 

seguintes trabalhos: Andrade, Costa & Rossetti-Ferreira, 2006; Camargo, 2006; 

Ebrahim, 2001; Maldonado, 2001; Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008; Reppold & Hurtz 

2003; Schettini et al., 2006; Weber, 2001.   

Para Camargo (2006, p. 105) “equívocos motivacionais” – no sentido de que a 

criança adotada deveria preencher os desejos contidos dos pais que impõe a ela 

expectativas superestimadas – estão, direta e especialmente, envolvidos em processo de 

adoção tardia (com crianças maiores) conturbados, nos quais a criança seria uma vítima 

e não réu nesse processo. O que pode ser complementado pelo argumento de que, nesse 

tipo de adoção, a criança maior tende a se colocar mais ativamente na interação familiar, 

assumindo ou não posições a ela atribuídas nas relações, havendo um processo de maior 

negociação para todos os atores dessa interação, fazendo com que a tensão seja mais 

complexa, quando comparada à adoção de bebês. Os pais já iniciam sua relação com a 

criança tendo que lidar com essa complexidade, que ainda é influenciada pelo fato de 

que a criança tem uma história de vida anterior, em outros contextos, com outras 

relações, com outros limites e possibilidades (Costa & Rossetti-Ferreira, 2007). 

No entanto, para que seja entendido o que é considerado adoção tardia, expõe-se 

que Weber (2004) trata como adoção tardia aquela realizada com adotados em idade 

superior a dois anos. Ebrahim (2001) indica que, geralmente, apenas crianças de até três 

anos são adotadas por famílias brasileiras, tornando-se mais difícil para idades 

superiores. Segundo Vargas (1998), essas crianças mais velhas em condição de adoção, 

ou foram abandonadas pela família devido a fatores particulares dos cuidadores ou 

circunstâncias sócio-econômicas, ou a família teve o poder familiar destituído e, então, 

por determinação judicial, a criança não pode continuar vivendo no núcleo familiar 

original. Essa autora também considera a possibilidade da criança ter sido “esquecida” 
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desde a tenra idade em “orfanatos” que, na verdade, acolhem crianças cuja minoria é 

órfã.  

Alguns dados que ilustram um pouco a ocorrência de adoções tardia, segundo 

pesquisa realizada por Mariano e Rossetti-Ferreira (2008), dos 110 processos de adoção, 

concluídos entre 1991 e 2000 no Fórum da Comarca de Ribeirão Preto27, analisados no 

estudo, 70% das crianças adotadas não ultrapassavam um ano de idade. Quando 

analisados separadamente as modalidades da adoção, 89% dos inscritos no cadastro e 

78% dos requerentes do que as autoras chamam de adoções “prontas” concretizaram o 

processo com crianças com dois anos de idade ou menos. Já no caso das adoções 

unilaterais, em que os adotantes requeriam a adoção de filhos do seu cônjuge ou 

companheiro, mas que compuseram somente 11,8% dos processos, 54% se realizaram 

com crianças maiores de dois anos e 46% até essa idade. 

Se existem mitos em relação à adoção, eles, de acordo com Camargo (2006), 

intensificam preconceitos e expectativas negativas em relação à adoção de crianças mais 

velhas, ou, melhor dizendo, apresentam-se como fortes barreiras para sua concretização 

– dessa forma, os bebês são, em geral, o desejo dos adotantes (Camargo, 2006; Weber, 

2004). Segundo Schettini et al. (2006): 

O desejo de adotar um recém nascido, na maioria das 

vezes, encerra a expectativa de que assim o filho se 

apegará mais facilmente, pois não terá uma história prévia 

de eventuais sofrimentos, como freqüentemente acontece 

nas adoções tardias (crianças maiores de dois anos de 

idade). A maioria dos candidatos a pais com os quais 

convivemos na clínica e em grupos de apoio à adoção 

                                                 
27 Não foi possível a obtenção de dados, como os expostos, referentes ao contexto do Rio Grande do 
Norte. 
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relutam em aceitar a adoção de crianças maiores, por 

temerem seus traumas anteriores, decorrentes de sua 

vivência em instituições de acolhimento ou no contato 

com as famílias biológicas. Eles receiam que essas 

crianças possam ter dificuldades de estabelecer vínculos 

com uma nova família e desligar-se da história anterior. 

(p. 291). 

Permeiam a adoção tardia, dentre outros fatores, o receio de que a criança, sendo 

mais velha, tenha uma história de institucionalização e ruptura de laços que a impeçam 

de estabelecer novos vínculos, estabelecendo nela hábitos negativos permanentes e/ou 

danos graves e irreversíveis no seu desenvolvimento (Camargo, 2006). Esse tipo de 

adoção coloca, então, o passado da criança como algo que deve ser esquecido, apagado, 

já que é, em geral, encarado como trazendo consigo uma história considerada sempre 

negativa sobre família e institucionalização (Solon, 2006). 

Mas, assim como a consangüinidade não traz com ela a certeza do amor e de 

uma vida familiar harmoniosa, qualquer adoção, tardia ou não, pede uma construção de 

laços que serão atados e desatados no cotidiano e na convivência familiar (Camargo, 

2006; Maldonado, 2001). Estão em confluência nessa construção discursos, fatores 

biológicos e contextuais (sócio-históricos, econômicos, culturais, pessoais), algumas 

vezes imprevisíveis e incontroláveis, que atingem as famílias independentemente da 

origem de seus filhos (Andrade et al. 2006; Camargo, 2006). Como afirmam Schettini et 

al. (2006), baseadas em Levinson (2004), em qualquer família o filho precisa ser 

adotado: “A adoção é a única possibilidade de se constituir uma verdadeira 

parentalidade e a única maneira de genitores tornarem-se pais” (p. 287). Em acordo com 

essa afirmação, Vargas (1998) defende que, assim como em todos os aspectos e 
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situações na vida, na adoção tardia, as oportunidades de que as relações que se 

estabelecem sejam bem-sucedidas ou não dependem do potencial de apoio, de entrega, 

de um diálogo afetivo intenso e sincero, entre os atores. 

Ao trabalhar em pesquisa através de estudos de caso com famílias em estágio de 

convivência de adoções tardias, Vargas (1998) afirma que foram observados processos 

de adoções tardias que possibilitaram, de forma inigualável a qualquer outra alternativa, 

a sociabilidade e o desenvolvimento como um todo de crianças que viveram a 

institucionalização. Também aponta que, com o trabalho de pesquisa e 

acompanhamento desses processos, verificou que os possíveis obstáculos que uma 

criança pode enfrentar na formação de novos vínculos irão depender de como os pais 

adotivos irão lidar com as nuances da formação desses vínculos, de como atenderão ou 

não as necessidades emocionais demonstradas pela criança. Para essa autora, são 

necessidades que vão compor um novo eu da criança, baseado nos novos modelos 

parentais, e relacionadas a demandas de atenção, de se apresentar indefesa, de ser 

gestada na nova família. 

Visto isso, é importante investir em cuidado e atenção na preparação e no 

acompanhamento das famílias adotivas, havendo um desafio posto tanto nas políticas 

públicas quanto no âmbito íntimo da construção da maternagem e da paternagem no 

processo adotivo (Costa & Rossetti-Ferreira, 2007; Weber, 2004). Segundo Vargas 

(1998), inclusive, as adoções tardias no Brasil encontram dificuldades para se 

concretizar devido à ausência de adotantes que estejam dispostos a enfrentar as 

oscilações e tortuosidades que envolvem o processo, o que se agrava pelas idéias 

equivocadas mantidas por meio da lacuna acerca de trabalhos que apresentem êxitos em 

adoções tardias.  
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Assim, deve-se contribuir para que a adoção seja uma escolha consciente (bem 

como deve ser a escolha por gerar e criar um filho), trabalhando com os candidatos a 

atores dessa ação as peculiaridades de sua escolha (Schettini et al., 2006), estando 

dentro dessas peculiaridades, inclusive, o fato de que a adoção também está destinada às 

diversas crianças que precisam de uma família substituta, mas que não correspondem, 

como já indicado neste texto, ao perfil de filho ideal devido, por exemplo, a seus 

problemas de saúde, ao fato de não serem mais bebês, a terem cor ou raça diferente em 

relação a dos adotantes. Vale salientar, retomando discurso apontado anteriormente, que 

a idéia de encontrar uma família para a criança que dela precise não tem como objetivo 

estimular a caridade ou a filantropia (Granato, 2003; Schettini et al., 2006; Weber, 

2004), mas, sim, fazer com que seja garantido o direito à convivência familiar defendido 

pelo ECA. Indo além de perceber a adoção como solução de conflito entre casais, 

solução para esterilidade ou alívio para a solidão (Granato, 2003), mas atingindo seu 

aspecto jurídico e atual em que, finalmente, presta-se atenção primordial para o 

atendimento das necessidades da criança de conviver em uma família que lhe ofereça o 

acolhimento, o carinho, a segurança e os recursos materiais de que precisa, em uma luta 

para que haja um encontro de vontades e afetos, despidos de preconceitos, entre a 

criança e quem a acolhe. Uma luta que desponta como um desafio real do momento 

presente e que exige, dentro do seu processo, uma reflexão permanente e estimulante de 

uma prática inovadora. 
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III. Método – “A costura continua e o tecido ganha sua forma” 

Ao discutir sobre o método, torna-se essencial responder às questões centrais: 

“O que é o foco da investigação?” e “Como atingir esse foco?”.  

Diante do objetivo da pesquisa, é possível responder à primeira. O sentido que 

crianças em condição de adoção atribuem a essa situação é o foco, sem perder de vista o 

que elas tem de perspectiva futura. Essa é a circunscrição inicial do método, pois 

identifica que a pesquisa tem como sujeitos crianças, em uma determinada situação, 

abrigadas e em condição de adoção, e com o interesse em um aspecto específico – 

sentidos e perspectivas dessa situação.  

O segundo questionamento poderia ser respondido, entretanto, de diversas 

formas, mas qual seria a mais adequada? Que percurso deveria ser construído para 

atingir o foco do estudo? Talvez, não seja possível responder a essa interrogação 

atualmente e é provável que nem seja interessante ter essa resposta, afinal, é com a 

ampla variedade de delineamentos metodológicos e de olhares sobre um mesmo sujeito 

ou objeto que se constrói o crescimento e promove o enriquecimento tanto da 

Psicologia, como da ciência como um todo. 

Apesar disso e justamente por isso, é preciso fazer escolhas, que não são 

quaisquer escolhas; são baseadas no estudo do leque de opções em fazer pesquisa 

oferecido e nas escolhas e pressupostos teóricos em que o estudo do tema se baseou 

para um determinado pesquisador, no caso, a autora desta investigação. 

Assim, pareceu importante contribuir para a construção de um novo solo de 

metodologia, aquele destinado a ouvir crianças, deixar que elas falem, exponham suas 

percepções, apresentem seus significados, o que pensam, o que sentem, saindo da 

tradição de se pesquisar sobre crianças, para fazer corpo aos estudos que o fazem com 

as crianças, dando-lhe voz. Essa perspectiva permite à criança o lugar de parceira do 
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pesquisador no processo de investigação, especialmente no processo de interação para a 

constituição do corpus (Souza & Castro, 1998).  

Contribuiu para a escolha do fazer pesquisa com crianças, o contato real da 

autora desta dissertação com crianças em acolhimento institucional, a observação da 

desvalorização desses sujeitos nos contextos de abrigo, marcada pela imposição de uma 

condição de silenciamento, que ignora suas necessidades de compreensão e de 

expressão sobre seus cotidianos. Nessa mesma direção, tem-se a constatação da 

recorrência dessa situação, que fez Solon (2008). Essa autora comenta, em seu estudo 

com crianças em adoção tardia, que esses sujeitos indicaram haver pouco espaço para 

que eles próprios pudessem conversar, no caso, sobre seu processo de adoção, fosse no 

abrigo, fosse na nova família.  

Além disso, Solon (2006, 2008) também constatou, através de um levantamento 

bibliográfico nacional e internacional, que o tema dos estudos psicológicos referentes à 

adoção de uma maneira geral eram centrados na idéia do abandono e da 

institucionalização como elementos de alto risco ao desenvolvimento do sujeito. As 

pesquisas configuravam-se, então, em avaliações de aspectos, como por exemplo, 

cognitivo, e comparativos entre, geralmente numerosos, grupos de sujeitos, adotados e 

não adotados, adotados quando bebês e sujeitos adotados já maiores, promovendo 

conclusões generalizadas, cujo norte eram os resultados avaliativos que tratava do 

sujeito de forma isolada. Com o levantamento, foi exposta a carência de estudos 

relativos à adoção realizados com ou a partir da própria criança (Solon, 2006, 2008; 

Solon, Costa & Rossetti-Ferreira, 2008). 

Ao permitir que a criança fale e tornando essa escuta condição essencial em uma 

pesquisa, há um verdadeiro reconhecimento da criança como sujeito de direito, que tem 

algo a dizer e que precisa ser ouvido, deixando claro o desejo e a importância de ouvi-
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la, saindo do lugar de objeto a ser explorado para o de um sujeito com um saber que 

precisa ser valorizado e validado (Souza & Castro, 1998; Cruz, 2008). Reconhece-se 

que ela não é mero agente reprodutor, mas, sim, produtor de significações e de sua 

história, diante de suas vivências e oportunidades de construção de existência 

elaborando e transformando as próprias relações sociais (Rocha, 2005). 

Abordando outro fator favorável ao ouvir crianças, Campos (2005) defende que 

apreender a visão infantil é urgente, sendo que sua contribuição pode tornar as medidas 

de proteção e atendimento mais focadas frente às suas necessidades. Discutindo a esse 

respeito, Cruz (2008) também expõe: 

O que as crianças falam pode subsidiar ações a seu favor e 

contribuir para mudanças que as beneficiem, porque o seu 

ponto de vista traz elementos que fortalecem pessoas e 

entidades preocupadas com os interesses das crianças e 

que desenvolvem ações para construir melhores condições 

para que a criança viva a sua infância (p. 14).  

Somado a isso, essa autora constatou que os significados e sentimentos das 

crianças sobre suas experiências são, ainda, pouco conhecidos e aponta que estudos que 

abordem essa área podem contribuir bastante para a construção do conhecimento, 

fazendo emergir diferentes e peculiares aspectos sobre a compreensão da infância e da 

realidade social como um todo, aspectos que podem ajudar a projetar novos rumos para 

o desenvolvimento da sociedade. Afinal, com a escuta de crianças, abrem-se as portas 

para o conhecimento de um ponto de vista diferente, mas não inferior, nem dissociado 

ou isolado, daquele pertencente ao mundo social aos quais os adultos estão habituados, 

devendo ser, ambos os pontos de vista, reconhecidos (Souza & Castro, 1998; Rocha 

2005). 
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  A partir da idéia de escutar a criança – assumindo essa escuta como além de uma 

simples percepção auditiva, como discorre Rocha (2005), já que, especialmente, com 

crianças, a linguagem oral vem acompanhada de outras expressões corporais, gestuais e 

faciais – é preciso que haja uma adequação da postura de investigador junto à criança, 

havendo a necessidade de adaptar a pesquisa de forma que possa aproximar-se da voz 

desse sujeito, sendo relevante nesse processo estar atento a aspectos como idade, 

gênero, aos adultos próximos à criança, ao desenvolvimento de sua linguagem e 

escolaridade (Campos, 2005). Assim, considerando também o cuidado no tratamento da 

questão, foram utilizadas procedimentos com recursos lúdicos variados, como será 

tratado mais adiante, em que o diálogo trazia para o sujeito a possibilidade de 

elaboração de suas experiências, de atribuição de novos sentidos ao que está presente 

em seu discurso. Como aponta Francischini e Campos (2005), o surgimento de 

discursos da criança sobre si, sua maneira de agir e pensar, os outros, os eventos, pode 

ser facilitado com o uso de recursos diversificados na mediação entre o pesquisador e 

ela. Corroborando essa idéia de encaminhar a pesquisa, Rocha (2005) afirma: 

(...) a necessidade do cruzamento de procedimentos de 

escuta utilizando diferentes suportes expressivos em 

momentos diversos – inclusive porque, com isso, o 

investigador pode conquistar um tipo de relação que 

amenize o constrangimento advindo do poder inerente às 

relações geracionais e educativas. (p. 45). 

 Foi base para todos os procedimentos cuidar, como orienta Francischini e 

Campos (2005), para que os sujeitos não os tomassem como atividades avaliativas, o 

que implicaria a existência de respostas certas e erradas, mas que o importante era a sua 

atuação particular e espontânea, buscando minimizar, como também aponta Leite 
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(2008), na relação da situação de pesquisa, os efeitos da assimetria entre adulto e 

criança, reflexo da própria dinâmica social. Assim como discorrem Francischini e 

Campos (2005), o esforço era sempre de não emissão de juízos de valor a respeito do 

que era trazido pela criança e, ainda, um esforço de cuidar em relação a possíveis 

mobilizações afetivas, diante das quais é necessária preparação para lidar com as 

demandas da criança na situação. 

Pensando em tais mobilizações, havia a possibilidade de se configurar no 

contexto da investigação uma situação positiva no sentido de que as crianças poderiam 

se beneficiar diretamente da pesquisa, em que pese ser aspecto fundamental para essa, a 

escuta desses sujeitos, estimulando e oportunizando que elas falassem sobre o que 

vivenciavam. Ao falar em um diálogo de escuta atenta e aberta, o espaço de pesquisa, de 

uma forma geral, torna-se não só um espaço fértil para o estudo, como também para 

aproveitamento pessoal do sujeito pesquisado.  

No entanto, também existia a possibilidade de que houvesse o desencadeamento 

de mobilização psicológica de uma ou mais crianças e, sendo tal mobilização de difícil 

manejo dentro da investigação, configurando um risco ao(s) sujeito(s), era possível 

contar com a disponibilidade de encaminhamento da(s) criança(s) ao Serviço de 

Psicologia Aplicada – SEPA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN28, visto que não existe psicólogo no quadro de funcionários da instituição onde o 

trabalho de campo desta pesquisa foi realizado. Ressalta-se, inclusive como fator que 

minimiza o risco apontado, que a pesquisadora responsável já possuía experiência com 

a temática e com o público de sujeitos devido ao seu percurso acadêmico, o que é 

também verdadeiro para sua orientadora. Tal percurso fornecia subsídios para a 

prevenção e enfrentamento de situações mais delicadas que pudessem emergir no 

                                                 
28 Solon et al.  (2008) também indicaram a possibilidade de encaminhamento para atendimento 
psicológico em situação de mobilização da criança frente à temática de pesquisa. 
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decorrer do momento no campo, cuja presença da pesquisadora se manteve ainda por 

um mês após o término dos procedimentos, a fim de que o desligamento fosse feito da 

forma mais delicada possível. O uso de recursos lúdicos é mais um minimizador do 

risco apontado, já que, com ele, foi evitado um diálogo frio com a criança, propiciando 

o alcance sutil dos objetivos da pesquisa, tornando os procedimentos desta adequados 

ao desenvolvimento infantil.  

 

III. 1. A Rede de significações como olhar teórico-metodológico para a análise 

 Nesta seção, faz-se uma observação importante em relação à delicadeza do tema 

abordado com as crianças. Como indica Rossetti-Ferreira (2006): 

Em nosso ponto de vista, a situação que envolve 

indivíduos abrigados ou adotivos, por ser complexa, 

multideterminada e contextual, necessita de análises que 

ultrapassem a fronteira do individual. As considerações 

referentes ao processo desenvolvimental da criança que 

passa pelo processo de abrigamento ou adoção vai muito 

além da perspectiva da criança, sem, no entanto, perdê-la 

de vista. Ao olhar para ela, devem-se considerar como 

fundantes os processos que envolvem os familiares 

(biológicos e adotivos), a organização social e política, 

além das instituições sociais de suporte; as concepções, 

mitos e lendas sobre a adoção que permeiam não só o 

cotidiano das pessoas, como o próprio campo da 

psicologia e que estão contribuindo para constituir as 

relações das pessoas com essas crianças. Não é possível 
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pensar nos processos restringindo-nos à criança 

individualmente e nem à ruptura mãe-criança biológica. 

(p. 51). 

 Dessa forma, diante da complexidade que envolve a temática e o estudo com 

crianças, houve a escolha por trabalhar com a perspectiva teórico-metodológica da Rede 

de Significações (RedSig), em cuja base está uma articulação das idéias de Lev 

Vigotski, Henri Wallon, Urie Bronfenbrenner, Jerome Bruner, entre outros, cujos 

conhecimentos estão articulados de forma a avançar em um novo olhar, já assumido 

pela pesquisadora autora deste trabalho, anteriormente, em sua fundamentação teórica. 

Tal perspectiva vem sendo elaborada com o foco na investigação e compreensão 

do processo de desenvolvimento humano e tem como base dois fundamentos básicos: a 

complexidade desse processo e a constituição semiótica do sujeito. Assim, entende 

como essencial considerar o sujeito da pesquisa em interação, interdependente do meio 

e das outras pessoas, compreendendo o desenvolvimento dentro de um paradigma da 

complexidade, reconhecendo a diversidade, as múltiplas perspectivas possíveis e o 

contínuo devir das situações. Os momentos desenvolvimentais são analisados de forma 

ecológica e sistêmica, no sentido de que o desenvolvimento deve ser percebido em 

contexto, havendo nesse processo múltiplas interações em que uma teia de relações 

significativas, uma malha de elementos de natureza semiótica, vai sendo produzida 

ininterruptamente e dialeticamente por meio de constantes negociações de papéis e 

posições sociais e de significados sobre si, o outro e o mundo (Rossetti-Ferreira, 2006; 

Rossetti-Ferreira et al., 2004; Silva & Rossetti-Ferreira, 2002). Faz-se clara a imagem 

de que: “Em um movimento alternado, do tipo figura e fundo, reconfiguram-se a 

RedeSig e os limites e as possibilidades dos comportamentos das pessoas e de seu 
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desenvolvimento, com emergência de novas emoções e significações.” (Rossetti-

Ferreira, 2004, p. 17, grifo no original). 

A metáfora da rede faz referência, justamente, à idéia de que o humano tece ao 

longo de sua existência uma rede de significados e sentidos presentes no incessante ato 

de significar (significa-ação), estruturando um universo semiótico de produção e 

transação de seus elementos, constituinte de e constituído por cada sujeito ao longo do 

seu processo infinito de desenvolvimento (Rossetti-Ferreira et al. 2004). 

A pessoa integrada a essa rede é múltipla, pois os outros, os meios e as vozes 

também o são, bem como o são as posições permutadas entre todos na prática 

discursiva.  Essa mesma multiplicidade dialógica de vozes, outros e posições, paralelo e 

simultaneamente, submetem o sujeito e o preservam livre para o novo – 

posicionamentos e significações diversas e inovadoras (Rossetti-Ferreira et al. 2004). 

Com isso, formam-se no decorrer da vida humana resistências tanto em relação a 

discursos e práticas hegemônicas quanto em relação às suas transformações, 

promovendo permanências e mudanças nesse percurso (Silva & Rossetti-Ferreira, 

2002). 

 Assim, configura-se como uma perspectiva evolutiva e histórica que contempla, 

em seu olhar, micro e macrodimensões em que o sujeito está envolvido e que aceita 

contradições, oposições e conflitos como próprios do desenvolvimento, procurando 

integrar supostas polaridades, como: mente e corpo, biológico e social, pensamento e 

sentimento, interior e exterior, semiótico e concreto, sujeito independente e assujeitado 

(Rossetti-Ferreira, 2004). A partir disso o pesquisador também irá além do objeto de 

estudo focalizado isolado, buscando articulá-lo com suas mediações históricas e 

culturais, apreciando-o em rede (Rossetti-Ferreira et al., 2008). 
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 A partir da Rede de Significações, o pesquisador, diante dos dados, trabalha com 

eles admitindo suas imprecisões, ambigüidades e contradições, que não se restringem 

aos fenômenos do campo, mas do próprio corpo teórico já estabelecido e em construção, 

sendo necessário que além de habilidade para se trabalhar com o concreto, tenha a 

disposição e traquejo para lidar com o vago e insuficiente. É preciso, em uma situação 

de pesquisa, preocupar-se, ao mesmo tempo, com o esforço descritivo dos vários 

elementos da situação e a busca pelos processos de composição do fenômeno, das 

referências e relações temporais entre os fatores identificados e descritos (Rossetti-

Ferreira et al., 2008). 

 A RedeSig, de acordo com Rossetti-Ferreira et al. (2008), pode estar presente em 

todas as fases de um estudo, ou como instrumento de construção do corpus, ou na 

exploração e análise dos dados... E, neste estudo é utilizada como “lente” através da 

qual se enxergou os sujeitos da pesquisa, seu contexto e a relação desses com a 

pesquisadora. Assim, considerando que esse olhar foi o ponto de partida de toda a 

configuração do trabalho, tal perspectiva atravessou o que era fundamental para o 

mesmo, perpassando desde as escolhas de embasamento teórico até as decisões e 

percursos metodológicos, detalhados adiante. 

 

III. 2. Local – “Uma fábrica de tessituras” 

 O trabalho teve como instituição sediadora29 uma entidade de abrigo, pública, 

sob a responsabilidade da Coordenadoria de Programas Específicos da Fundação 

Estadual da Criança e do Adolescente - FUNDAC30, localizada em Natal. Funcionando 

                                                 
29 As informações referentes ao local foram adquiridas por meio das entrevistas com profissionais da 
instituição sediadora devido à dificuldade de acesso a documentos referentes à mesma. Além disso, como 
o que faz parte da sua dinâmica e tem implicações para as crianças é o seu funcionamento real, expõe-se 
aqui dados sobre a realidade prática do lugar. 
30 A municipalização da instituição estava em processo quando da realização do trabalho de campo, visto 
que os recursos para a manutenção desse tipo de serviço de acolhimento devem ser de responsabilidade 
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no sistema de Casa Lar, ela faz parte da chamada Rede de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente do referido estado. 

Sobre a dinâmica de uma Casa Lar, Rizzini & Rizzini (2004) apontam que esse é 

um tipo de instituição que se destina a acolher crianças em situação de risco pessoal 

e/ou social por um longo período, em relação as que acolhem com um caráter mais 

provisório. Ao se referir ao contexto do Rio de Janeiro, as autoras explicam que a 

diferença de um abrigo que acolhe em longo prazo em relação às instituições, naquele 

município denominadas de Abrigos e Casas de Passagem, que acolhem em curto prazo, 

é que estas são percebidas, em geral, como um lugar de transição para os abrigos que 

acolhem a longo prazo. No caso da modalidade Casa Lar e, especificamente, da 

instituição em que se realizou o trabalho de campo desta pesquisa, confirmado as 

informações de Rizzini & Rizzini (2004), a forma de atendimento é em regime aberto, 

em pequena unidade residencial, as crianças e adolescente são cuidadas por pais sociais 

(no caso deste estudo, somente uma mãe social), devendo estar, necessariamente 

matriculadas na escola e podendo permanecer na instituição até os dezoito anos de 

idade. Sobre a instituição em questão, ela não apresenta o modelo da família nuclear 

apontado por Rizzini e Rizzini (2004) como sendo o reproduzido (mãe e pai sociais e 

crianças/adolescentes) por esse tipo de acolhimento, já que existe apenas a mãe social.  

Dentro da realidade em que se trabalhou, o cuidado é de responsabilidade de 

uma mãe social, guardiã legal das crianças e adolescentes em situação de acolhimento 

institucional na Casa, de acordo com o artigo 92, parágrafo único, do ECA.    

Ainda de acordo com essas autoras, instituições que se destinam a acolher por 

um tempo mais prolongado também enfrentam como problemas a rotatividade dos 

sujeitos abrigados e a reincidência, o que se constitui em obstáculo para o retorno à 

                                                                                                                                               
municipal, em menor proporção ocorrendo para os estados e, menor ainda, em âmbito federal, de acordo 
com a Lei Orgânica de Assistência Social.  
 



 

 

69 

convivência familiar e comunitária. Essas dificuldades foram percebidas, na prática, por 

meio da observação da pesquisadora e dos discursos de funcionários a esse respeito, 

como sendo uma constante da realidade local do contexto de pesquisa, especialmente, 

em relação à reincidência de crianças e adolescentes. 

A entidade acolhe exclusivamente crianças e adolescentes, não tendo 

especialidade no atendimento desses sujeitos – funciona em regime de co-educação e 

trabalha com uma faixa etária ampliada, não excluindo pessoas com algum tipo de 

necessidade/cuidado especial – ou seja, características que refletem o acolhimento de 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social sem restrição de sexo, das 

diversas faixas etárias (inclusive, com uma diferença superior a dez anos entre a maior e 

a menor idade dentre os atendidos), assim, evitando a separação de grupos de irmãos. A 

instituição potiguar abriga o público feminino e masculino infanto-juvenil até os dezoito 

anos, tendo sob seus cuidados, atualmente, três grupos de irmãos (um casal de crianças, 

duas adolescentes e quatro irmãos com duas meninas, sendo uma adolescente, e dois 

meninos), e um menino com diagnóstico psiquiátrico, que recebe atendimento em saúde 

mental, bem como tratamento medicamentoso. Esses são aspectos importantes para a 

garantia de uma convivência inclusiva e cumprimento das determinações do Estatuto 

em relação a não separação de irmãos, preservando, com isso, vínculos familiares, além 

do desenvolvimento de atividades em regime de co-educação (artigo 92 do ECA, que 

trata dos princípios a serem atendidos pelas entidades de abrigo). O regime de 

permanência continuada ocorre para a maior parte dos casos dos sujeitos abrigados na 

instituição, pois as crianças e adolescentes, na sua maioria, moram aí durante o período 

de aplicação da medida. No entanto, há, em algumas situações, a possibilidade de os 

sujeitos passarem os finais de semana com a família de origem, o que contribui para a 

preservação da convivência familiar.  
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A informação que se obteve foi de que o limite que a casa pode acolher são dez 

sujeitos abrigados, portanto, com um limite adequado à recomendação legal de 

atendimento em pequenos grupos (artigo 92 do ECA). Contudo, atualmente, o local 

abriga um total de dezesseis crianças e adolescentes, ou seja, funciona, no presente 

momento, com excesso de sujeitos – seis além da capacidade do local.  

Sobre a rotina das crianças e adolescentes, ela funciona de forma mais 

controlada quando elas estão em aula. Assim, como as crianças que estudam no turno da 

manhã precisam acordar cedo para irem à escola, a mãe social coloca todos para dormir 

cedo, acordando-os no mesmo horário pela manhã. Em relação aos adolescentes, eles 

estudam à tarde. Após o colégio das crianças, todas almoçam, depois descansam um 

pouco e, em seguida, fazem o dever de casa e um educador, que trabalha na Casa Lar, 

faz o reforço escolar31. Não há horários especiais para brincar, sendo a rotina mais 

específica em relação aos estudos. 

Nas férias escolares, as crianças e adolescentes podem ficar mais à vontade em 

relação aos horários, pois eles não precisam acordar cedo. No final de semana, algumas 

vezes, eles saem e passeiam, como por exemplo, vão à igreja, vão à praia ou à piscina 

de um outro lugar de responsabilidade do governo do estado. 

Com referência aos momentos de visitas, nas férias, são todos os dias à tarde e 

nos finais de semana, mas, durante o período de aulas, o momento das visitas fica 

restrito aos finais de semana. Vale destacar, sobre as visitas, que não há, em geral, 

comparecimento dos pais; apenas quatro irmãos que estão abrigados vinham recebendo 

visitas, no momento da pesquisa. 

Dentro da dinâmica rotineira da Casa, ressalta-se o fato de a família da mãe 

social freqüentar a Casa, participando de sua rotina. 

                                                 
31 Essa rotina com o educador, que faz parte dos Recursos Humanos da instituição, foi alterada ao longo 
do processo de pesquisa. As crianças passaram a ter o reforço escolar à noite em razão de um curso que o 
educador iniciou no período da tarde. 
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A estrutura física da casa é composta de quatro quartos, dois banheiros, uma 

cozinha, uma lavanderia, uma sala de jantar, uma sala de estar, duas áreas e um quintal. 

Três quartos são destinados para as crianças e adolescentes e um para a mãe social, que 

diz que, algumas vezes, permite que as crianças menores durmam com ela no seu 

quarto, pois ela mora no abrigo. Um banheiro é para o seu uso e o das crianças, sendo o 

outro para os adolescentes.  Infelizmente, o local não é adaptado a pessoas com 

deficiências, dificultando o acesso dessas pessoas ao serviço. 

A mãe social está há dezesseis anos, desde a fundação do local, e já é 

aposentada, continuando na função por decisão própria, apesar da aposentadoria. Antes 

de assumir essa função, a mãe social trabalhou em outro lugar que acolhia crianças e 

adolescentes abrigados, inclusive os deficientes, até que, sob a justificativa de que o 

lugar era um “depósito” de crianças, fizeram outros abrigos, dentre esses, a instituição 

em questão.   

Fazem parte dos Recursos Humanos da instituição, além da mãe social, uma 

pedagoga, uma assistente social, um educador, uma cozinheira e uma lavadeira. A 

assistente social e a pedagoga trabalham de segunda a sexta, dois dias na semana em 

cada abrigo estadual que funciona na forma de Casa Lar (são dois os abrigos estaduais 

que funcionam dessa forma) e um dia na FUNDAC. A assistente social é responsável 

pelos estudos sociais dos casos, construindo os pareceres dos mesmos; a pedagoga 

trabalha participando de reuniões escolares, ajudando na realização das matrículas, 

promovendo palestras educativas; também está responsável pelos relatórios 

pedagógicos e, juntamente com a assistente social, pela documentação administrativa. 

Já o educador vai todos os dias de segunda a sexta, sendo a ele atribuído o reforço 

escolar das crianças e adolescentes. É a FUNDAC a responsável pelo abastecimento de 

alimentação e de material de higiene do lugar, bem como é responsável pela 
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manutenção da estrutura básica do local, em relação, por exemplo, a água, luz, telefone 

e móveis. Acerca das roupas das crianças e dos adolescentes, alguns trazem com eles ao 

serem abrigados, também havendo doação da comunidade.  

Além de reforço escolar para as crianças e adolescentes com um profissional e 

do estudo social dos casos realizado pela assistente social, o contexto aqui tratado não 

oferece nenhum outro serviço à sua clientela e suas famílias. Todas as necessidades das 

crianças e adolescentes, como as escolares, o acesso a serviços de saúde e lazer, são 

garantidas por meio dos respectivos serviços públicos, o que possibilita a participação 

dos sujeitos na comunidade local tal como preconiza o ECA no seu artigo 92. 

Os Conselhos Tutelares são os organismos que, mais freqüentemente, levam as 

crianças e os adolescentes para serem abrigados na instituição. As entidades de abrigo 

municipais, por meio dos seus funcionários, também levam as crianças, mas com 

autorização dos Conselhos ou da Vara da Infância. Referindo-se ao comportamento das 

crianças quando chegam ao lugar, a mãe social relata que o comum é elas se mostrarem 

agressivas e que, no início, não querem ficar. 

Foi percebido que a mãe social sabe muito pouco sobre a situação das crianças e 

sua história de vida, não tendo acesso às informações dos relatórios anteriores acerca da 

criança e de sua família. Em relação às crianças em condição de adoção, quando avisam 

que alguém está indo visitar uma criança com o intuito de adotá-la, é que ela, então, fica 

sabendo acerca da situação de adoção e, em seguida, começa a conversar com a criança 

acerca do que está acontecendo, não havendo um procedimento oficial para isso.  A mãe 

social comenta que acredita que poderia ser diferente, com um processo de várias visitas 

por parte da futura família. 

 

III. 3. Sujeitos – “Os melhores costureiros” 
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 As crianças que se constituíram como sujeitos desta pesquisa foram em número 

de três, dois meninos e uma menina, com sete, oito e nove anos. Tais crianças, seus 

familiares, bem como os demais participantes do estudo, dentre os quais se encontram 

funcionários do abrigo e da Rede de Garantia dos Direitos que estivessem disponíveis a 

prestar informações sobre as crianças e seu contexto, estão nomeados como personagens 

da Turma da Mônica, a fim de que seja mantido o sigilo necessário. Os sujeitos/crianças 

da pesquisa são Cascão, Cebolinha e Magali. 

 Duas dessas crianças são irmãs, Cebolinha e Magali, respectivamente com 

idades de sete (quando se iniciou a pesquisa, ele ainda tinha seis, completando sete anos 

ao longo da permanência em campo) e nove anos. O outro menino, Cascão, tinha oito 

anos de idade, mas estava prestes a completar nove anos ao término dos procedimentos 

(início do segundo semestre de 2009). 

 Como dados gerais, é importante dizer que todos os sujeitos tiveram a medida de 

acolhimento institucional aplicada em 2007 (foram para o abrigo chamado aqui de Casa 

I), sendo transferidos ainda nesse mesmo ano, embora em momentos diferentes, para 

uma segunda instituição (intitulada neste trabalho de Casa II). Desta última foram 

transferidos para a Casa Lar em que se encontravam no período de realização do 

trabalho de campo. De forma mais detalhada, abaixo, são apresentadas informações de 

relevância para o presente estudo acerca de cada criança, individualmente: 

 

Cebolinha 

Essa criança é o irmão de Magali, também em acolhimento institucional, tem 

sete anos e se apresentava em condição provável de adoção devido à situação da família 

de origem (exposta mais adiante), segundo a 2ª Vara da Infância e Juventude. O termo 

provável é utilizado porque a audiência de destituição estava para ser realizada, 
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portanto, ainda não havia a oficialidade da condição32. De acordo com o Quadro 

Demonstrativo de Acolhimento Institucional da instituição em que foi realizado o 

trabalho de campo, o caso de Cebolinha vem sendo acompanhado por um dos 

Conselhos Tutelares de Natal/RN. Está registrado ainda que o motivo do abrigo teria 

sido “desajuste familiar”. O menino está abrigado na referida instituição desde 

novembro de 2007. 

 

Magali 

É irmã de Cebolinha, tem nove anos. Em relação à destituição ou não do poder 

familiar, está na mesma situação do irmão. O seu acompanhamento está também 

registrado, no Quadro Demonstrativo de Acolhimento Institucional, como sendo da 

responsabilidade de um dos Conselhos Tutelares de Natal/RN (um só Conselho Tutelar 

faz o acompanhamento dos irmãos) e possuindo como motivo do abrigo o mesmo de 

Cebolinha. A menina está, como ele, no contexto da pesquisa desde novembro de 2007. 

 

Sobre Cebolinha e Magali 

De acordo com Relatórios Psicossociais acessados para composição dos dados 

acerca da história de vida das crianças33, Magali é natural de um município próximo a 

Natal e está, atualmente, cursando o 2º ano do Ensino Fundamental; Cebolinha é natural 

                                                 
32 Essa situação de indefinição se prolongou até o fim do trabalho de campo. Vale informar, inclusive, 
que, durante este trabalho, as crianças não receberam visitas de nenhum dos pais ou outros familiares e, 
ao longo da permanência das crianças no contexto da pesquisa, de acordo com as informações desse local, 
Cebolinha e Magali receberam apenas três visitas da mãe e duas do pai, sendo que, na primeira visita, os 
dois foram juntos.  
33 A maior parte das informações dos três sujeitos que se seguem foi obtida com a leitura de relatórios 
psicossociais das crianças, quando não, isso é sinalizado. É importante informar que são assim chamados 
os relatórios, mas a presença do psicólogo na elaboração de tais documentos não é uma constante, visto 
que, em alguns, não está presente a assinatura desse profissional e, no caso da instituição sediadora, como 
já informado, não existe psicólogo no corpo de funcionários, assim, a responsabilidade do relatório recai 
sobre o Serviço Social.  
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de Natal e está fazendo o 3º ano também do Ensino Fundamental. Eles têm outras duas 

irmãs, Maria34 de 16 anos, que só tem o sobrenome da mãe, e Denise de 12 anos. 

A causa do abrigo dos irmãos, ainda na primeira instituição em que estiveram, 

ela com seis anos e ele com quatro, foi a conduta negligente dos pais e seu 

envolvimento com drogas (álcool, crack e maconha). A medida de abrigo das crianças 

foi aplicada em junho de 2007. Em julho de 2007, Magali foi transferida para outra 

instituição (Casa II) devido à menina não se encontrar na faixa etária do primeiro abrigo 

(Casa I), para onde Cebolinha foi em outubro do mesmo ano, tendo como justificativa 

estar junto da irmã. 

Os pais35 das crianças são separados, mas moraram juntos, quando conviveram 

com os filhos Magali e Cebolinha. As crianças também viveram com a mãe e um 

companheiro dela, quando essa já estava separada do pai das crianças. O pai estudou até 

a 5ª série e a mãe é analfabeta. Como ocupação, tem-se ele como biscateiro e servente 

de pedreiro e ela se apresenta como “do lar” e trabalhando esporadicamente como 

empregada doméstica. O pai confirmou que os meninos foram abrigados devido à falta 

de cuidado da mãe, que os deixava sujos e com piolhos. Também afirmou que a mãe 

não tem condições de cuidar dos filhos e fala que o companheiro dela agredia as duas 

crianças. No momento, o pai tem uma filha mais nova com outra mulher com a qual 

vive. Após uma audiência sobre o caso, os pais das crianças tentaram reatar o 

relacionamento no intuito de reaver os filhos abrigados, mas, pouco tempo depois, ela o 

agrediu e ocorreu novo desentendimento entre os dois. O genitor informou que assumiu, 

financeiramente, a filha Denise, pois não queria ela morando com Maria, outra irmã das 

crianças, com quem Denise estava morando. 

                                                 
34 Ressalta-se que os nomes expostos são fictícios, retirados de personagens da Turma da Mônica. 
35 Os pais de Cebolinha e Magali foram chamados, ao longo da composição dos dados, de Sr. e Sra. 
Cebola.  



 

 

76 

A mãe das crianças, até a última informação disponível em relatório (janeiro de 

2009), morava em um bar e tinha remuneração de cem reais por mês. Ela afirma ter 

procurado saber das crianças no Conselho Tutelar, mas disse que o Conselheiro 

responsável pelo caso não estava mais como Conselheiro e que os outros não sabiam 

dar a ela informações. Há relatos e comentários de conhecidos da mãe sobre a 

negligência em relação aos filhos e de que ela estava se prostituindo, usando drogas e de 

que teria agredido o pai das crianças. A mãe chega a confirmar que é usuária de crack e 

álcool e que se prostituía por falta de emprego, tendo sido agredida por um companheiro 

e, por esse motivo, saído de casa com todos os pertences.  

Acerca de algum benefício, no relatório está incluso que a mãe disse não estar 

recebendo o benefício do Programa Bolsa Família, embora seu vínculo com o programa 

informasse estar ativo. Durante o abrigo das crianças, chegou-se a fazer 

encaminhamentos da mãe para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e para 

Agência de Trabalho e Casa de Ofícios. 

Consta que Magali e Cebolinha, na instituição atual (Casa Lar), receberam a 

primeira visita dos pais em outubro de 2008, após terem sido intimados para uma 

Audiência. Até então, o endereço da mãe não era do conhecimento dessa instituição, 

sabendo-se apenas que ela tinha abandonado o tratamento para drogadição do CAPS. 

No período de abrigo das crianças nas duas primeiras instituições, as visitas por parte da 

mãe não foram constantes e foi apontada a debilidade de saúde com que as crianças 

foram abrigadas. Essa debilidade foi constatada pela própria pesquisadora deste trabalho 

na sua experiência de estágio no primeiro abrigo que acolheu as crianças, no qual os 

irmãos chegaram bem magros e com muitos piolhos. 

Há um histórico de violência física familiar e existe a suspeita de que Magali 

tenha sido vítima de tentativa de abuso sexual por parte de um padrasto, já tendo 



 

 

77 

recebido atendimento em um programa destinado, justamente, a atender crianças e 

jovens vítimas de abuso e exploração sexual. Os irmãos passaram cinco meses nas duas 

primeiras instituições de abrigo. Relata-se, acerca das crianças em questão, que, quando 

chegaram ao contexto do trabalho de campo, apresentavam problemas dermatológicos 

recorrentes, tinham ainda sinais de comprometimento no desenvolvimento físico, além 

de traumas emocionais. Afirma-se que eles sofreram violência psicológica devido ao 

tratamento agressivo dispensado pela mãe e pelo companheiro que conviveu com as 

crianças e que teria cometido a tentativa de abuso. Também é relatado que os irmãos 

apresentam baixo desenvolvimento físico por causa de carências nutricionais na 

primeira infância. É dito em relatório que, atualmente, no local onde estão, as crianças 

se alimentam de maneira satisfatória, comendo bem e com alimentação adequada.  

Em relação ao comportamento de Cebolinha e Magali, é exposto que as crianças 

são tranqüilas, parecem retraídas e com carências afetivas, demonstrando isso, 

especialmente, quando alguém vai visitar o abrigo em que estão atualmente. Os 

comentários (salienta-se, conforme encontrado em relatório) das crianças acerca dos 

pais e do padrasto se referem a lembranças negativas e de medo devido a maus-tratos 

intra-familiares sofridos. 

Situando melhor a educação formal das crianças, elas foram matriculadas nas 

escolas da comunidade na qual vivem no presente momento, estudando no turno 

matutino e tendo aprendizagens regulares.  Consta que houve uma situação específica 

envolvendo Cebolinha, pois ele, assim que chegou à última instituição, não frequentou a 

escola em razão do seu próprio comportamento, inquieto, de forma a prejudicar o 

andamento das aulas. O menino voltou às aulas após um período ausente; nesse período 

em que ficou fora, registrou-se uma atuação da mãe social mais específica em relação a 

ele, o que teria possibilitado o seu retorno à escola. A atuação da mãe social, tal como 
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comparece no material acessado, foi direcionada à “orientação e imposição de limites” 

com Cebolinha. 

Está registrado também que Magali teria comentado que morou no interior com 

uma tia materna, que deixava ela e o irmão, sozinhos, em casa, que não estudavam e que 

sofriam agressão por parte dessa tia. E que antes morou com a avó materna (Magali 

teria demonstrado emoção ao falar da avó), sendo constatado que ela havia falecido 

pouco tempo antes em relação à aplicação da medida de acolhimento institucional das 

crianças. 

Sobre a situação das crianças, expõe-se, em relatório, que é percebida a presença 

da família biológica na vida delas, mas que os pais não estariam aptos para cuidar das 

mesmas e não havia perspectiva de mudança positiva desse quadro, indicando a real 

necessidade da permanência das crianças no abrigo, enquanto não houvesse 

oportunidade de uma família substituta adotiva. 

 

Cascão 

Esse menino, com oito anos, tem, de acordo com registro no Quadro 

Demonstrativo de Acolhimento Institucional, o acompanhamento do caso feito pela 2ª 

Vara da Infância e Juventude. Em relação a ele, também está registrado que o motivo do 

abrigo teria sido “desajuste familiar”. A criança está na instituição atual desde dezembro 

de 2008. 

 

Sobre Cascão 

De acordo com Relatórios Psicossociais de Cascão, o menino foi abrigado 

também nas três instituições em que foram Cebolinha e Magali, inclusive, apesar de em 

momentos diferentes, na mesma sequência de instituições. No entanto, após o 
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encaminhamento de Cascão e sua irmã, Rosinha, para adoção (porém, antes da chegada 

de Cascão à instituição que o acolhe no presente momento), ambos foram para outro 

abrigo (Lar F), filantrópico (não foi possível saber o mês da transferência para este 

abrigo). Já nesse outro abrigo, surgiu um casal interessado em adotar Rosinha, o que se 

concretizou. Assim, os irmãos foram separados. A menina foi para o primeiro abrigo em 

que estiveram, enquanto corria os trâmites relativos à adoção, e Cascão voltou para o 

abrigo em que estava (ele mudou da primeira instituição por ter completado idade acima 

da faixa etária acolhida, por isso a separação da irmã mais nova), até que, por ordem 

judicial, ele foi transferido para a entidade pública estadual em que se encontra quando 

da realização do trabalho de campo, para onde ainda não tinha ido, quando saiu do 

abrigo filantrópico, por não haver vaga. Informa-se que Cascão já se está matriculado na 

escola, cursando, atualmente, o 3º ano do Ensino Fundamental.  

 Antes da destituição do poder familiar, uma tia paterna, Lurdinha, quis ficar com 

as crianças, mas os irmãos não tinham o nome do pai, não sendo possível conceder a 

ela, imediatamente, a guarda provisória deles (não havia a possibilidade de ter contato 

com o pai dos meninos, para o exame de DNA; esse deveria estar preso, mas fugiu da 

prisão). A tia passou a visitar regularmente os irmãos, a passar o final de semana com 

eles. Mas, tempos depois, o marido da tia não concordou mais com a adoção. Segundo a 

assistente social da instituição onde as crianças estavam anteriormente, elas estavam 

conscientes da desistência. 

 As crianças foram abrigadas em setembro de 2007 por um dos Conselhos 

Tutelares de Natal, com a justificativa, diante de denúncia da comunidade, de que a mãe 

levava os filhos para mendigarem à noite, enquanto ela e o companheiro usavam drogas 

(crack). No mês seguinte à aplicação da medida, Cascão foi transferido para um outro 

abrigo (da Casa I foi para a Casa II), cuja faixa etária é de sete a onze anos, devido a já 
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ter sete anos, saindo da faixa de idade prevista na instituição onde estava, que é de zero 

a seis anos. 

Na primeira instituição, a mãe das crianças realizou duas visitas, em outubro e 

dezembro de 2007, nunca visitando Cascão no segundo abrigo. A mãe não tinha 

residência ou emprego fixos e também não indicou nenhum parente que pudesse ser 

contactado para o retorno das crianças ao convívio familiar. A mãe relatava que não 

fazia uso de álcool ou outras drogas, não mantinha relacionamento amoroso com 

ninguém e não tinha nenhuma renda, sobrevivendo da ajuda das pessoas, inclusive, 

dependia delas para ter um local para dormir. Consta, em relatório, que a mãe 

apresentava aspecto abatido, descuidado e comportamento agressivo, além de parecer 

abalada emocionalmente. Quando foi informada de que seu filho havia sido transferido 

para outro abrigo, afirmou que assim que tivesse uma moradia, seus filhos retornariam a 

morar com ela, o que não chegou a acontecer. 

Através de informações do próprio Cascão, foi realizada visita domiciliar com a 

tia paterna das crianças, mencionada anteriormente, a qual, ao manifestar interesse em 

assumir a guarda dos supostos sobrinhos, disse que os pais são usuários de drogas e 

moradores de rua, não apresentando condição de cuidar das crianças. De acordo com 

essa tia, a mãe dos meninos teve oito filhos, mas não tem nenhum aos seus cuidados. 

Essa possível tia residia com seu companheiro, provedor da renda familiar, também já 

referido em momento anterior, e dois filhos nas idades de 15 e 10 anos. 

Registraram-se visitas regulares por parte dessa tia aos sobrinhos nos abrigos. 

Ela demonstrou vínculo afetivo com as crianças, especialmente com Cascão. A tia 

sempre questionava sobre providências para o desabrigo dos dois irmãos e demonstrava 

estar sensibilizada com a situação das crianças. No entanto, depois houve a referida 
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desistência por parte do seu marido e, assim, não foi mantida a proposta de desabrigo 

dos meninos com a adoção de ambos para o casal. 

O último parecer técnico, então, essa situação foi exposta e colocava que, por 

não serem encontradas condições das crianças voltarem para os pais (detenção do pai, 

comunicações maternas da dificuldade de receber os irmãos de volta e o envolvimento 

da mãe com drogas), foi feita a consideração de encaminhamento das crianças para 

adoção. 

 

III. 4. Procedimentos e Materiais – “Linhas e agulhas para a construção de um tecido 

em rede” 

O primeiro procedimento da pesquisa foi a identificação, por meio da 2ª Vara da 

Infância e Juventude, da quantidade de crianças que se encontravam com o poder 

familiar destituído. Segundo a Vara, havia apenas uma criança nessa condição: o 

menino nomeado de Cascão. Acerca da situação de outras crianças em situação de 

abrigo, foi observado pelo Serviço Social do referido organismo que, no caso dos dois 

irmãos que são sujeitos, haveria uma audiência para definir acerca da perda do poder 

familiar, tal como informado anteriormente. Uma informação embasada em relatório 

social da instituição na qual as crianças se encontravam (e onde foi feita a pesquisa) 

indicava e justificava a destituição, sendo esse dado confirmado pelo referido Serviço 

Social. Vale salientar que nenhuma outra criança foi apontada como potencial 

participante da pesquisa pela 2ª Vara da Infância e Juventude. 

Assim, diante desse quadro, modificou-se o critério de inclusão dos sujeitos, 

antes limitador para crianças com a destituição do poder familiar concretizada, 

ampliado, então, de forma a incluir crianças, cuja situação indicava como provável a 

perda do poder familiar, segundo dados judiciais. O trabalho de campo com essas três 
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crianças foi realizado e, ao final do estudo no abrigo, elas não tiveram a situação 

modificada, ou seja, Cascão continuava em condição de adoção, à espera por uma 

família substituta, e Magali e Cebolinha com a família de origem ausente, estando 

marcada uma audiência para a decisão sobre a perda ou não do poder familiar. Observa-

se, além disso, que o que as crianças tinham de informação sobre a sua situação foi 

percebido ao longo do processo de interação com elas, não sendo esse um fator de 

inclusão ou exclusão dos sujeitos da pesquisa. 

Primeiramente, foi solicitada autorização da Vara da Infância e da Juventude 

para a realização do trabalho com as crianças. Vale salientar que também foi pedida 

autorização judicial para a busca de informações sobre as crianças na última entidade 

municipal que as acolheu, antes da instituição sediadora36. 

Em seguida, foi requisitada a autorização da Coordenadoria de Programas 

Específicos da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC) do Rio 

Grande do Norte, à qual a instituição do contexto da pesquisa está subordinada, bem 

como o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-UFRN). O passo seguinte foi entrar em contato com a mãe social e com a 

assistente social e a pedagoga que trabalham para o abrigo, obtendo a aceitação para a 

realização do trabalho. 

O primeiro contato na entidade locus da pesquisa foi com a mãe social, aqui 

chamada de Maricota (seguindo os personagens da Turma da Mônica, os quais também 

foram utilizados para nomear os funcionários). Na conversa com ela não foi possível 

                                                 
36 Antes de serem concedidos os ofícios permitindo a entrada nos dois contextos, três reuniões foram 
feitas com o setor de psicologia da respectiva Vara, sendo que da primeira participaram o juiz e a 
promotora da mesma. Nessa primeira reunião foi discutido o que essa e outras duas pesquisas de mestrado 
se propunham a fazer e como todas poderiam de alguma forma se vincular a trabalhos paralelos que 
pudessem contribuir com a dinâmica dos abrigos em que fossem realizadas e, por conseqüência, com o 
funcionamento da Vara. Também foram ouvidos os respectivos abrigos, cujas coordenações também 
concordaram com a realização da pesquisa e cujos setores de psicologia e serviço social prestaram 
informações necessárias para o início e concretização da investigação, como, por exemplo, acerca da 
situação judicial da família de cada criança. Após todos os encontros, foi possível ir a campo com o 
devido resguardo jurídico. 
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fazer uso do gravador, já que ela não se sentia à vontade com a utilização do aparelho. 

Vale aqui já informar que a única entrevista com funcionário em que houve a utilização 

do gravador foi com a assistente social da entidade; os demais dados foram registrados 

em diário de campo. 

Nessa conversa, a mãe social falou sobre pontos previamente elaborados acerca 

dos dados da instituição, roteiro que se pode conferir em anexo. (Anexo I). Também foi 

possível obter alguns dados gerais sobre as crianças que estavam abrigadas naquele 

momento. Foi feita, posteriormente, a entrevista, por meio do mesmo roteiro, com a 

assistente social, (aqui, Tina), em que foram complementadas as informações trazidas 

pela mãe social. E, em seguida, com a pedagoga (que recebeu o nome fictício de 

Marocas), esclareceram-se algumas dúvidas sobre o funcionamento da instituição37 e 

sobre o trabalho realizado pela profissional. O trabalho do educador foi apenas 

observado e não foi notada como necessária a realização de entrevista com ele, a quem a 

pesquisadora se apresentou, explicando como iria se dar a sua presença na instituição e 

o motivo de estar ali.  

Para a concretização desses encontros com os referidos funcionários foram 

necessários seis dias de visitas à instituição em que também foi mantido contato com as 

crianças. Houve apresentação da pesquisadora, juntamente com as suas colaboradoras 

(duas estudantes de graduação em Psicologia da UFRN)38, bem como apresentação do 

trabalho de forma simples e clara, explicando que seriam feitas atividades e 

brincadeiras, inclusive, individuais, com todas as crianças que se dispusessem a 

participar e que isso faria parte de um trabalho da escola em que estuda a pesquisadora. 

                                                 
37 As dúvidas que foram esclarecidas dizem respeito às funções e atribuições específicas de cada 
funcionário, pois, de acordo com a assistente social da instituição, era a pedagoga quem detinha essas 
informações com maior propriedade. 
38 As colaboradoras só estiveram presentes na pesquisa em campo no seu início, antes do começo das 
aulas da graduação, devido à coincidência do horário dessas aulas com o horário, à tarde, das idas ao 
abrigo. É importante informar ainda que apenas uma delas participou diretamente de procedimentos 
individuais com as crianças. 
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Levando em consideração o que traz Campos (2005) sobre o aspecto ético delicado da 

obtenção do consentimento das crianças quando em situações que podem envolver dor, 

sofrimento e estresse, a explicação da pesquisa não trouxe à tona, para as crianças, a 

situação em que elas se encontravam (estar ou não para adoção) e como se verá adiante, 

como forma de não discriminação entre elas, todas puderam participar dos 

procedimentos. 

O período de realização do trabalho em campo foi de, aproximadamente, seis 

meses, sendo que de contato direto com as crianças foram cinco meses. Buscou-se 

manter uma constância de visita na freqüência de, pelo menos, uma vez por semana, 

embora houvesse momentos de intensificação nessa freqüência ao serem iniciados os 

procedimentos específicos com cada criança. Nesses casos, ocorreu uma média de três 

vezes por semana, geralmente nas terças, quartas e quintas-feiras à tarde, pois as 

crianças estudavam no turno da manhã. Também, ao longo dessas visitas ao abrigo, 

houve situações de interação com todas as crianças e adolescentes abrigados, 

possibilitando aproximação na relação com esse público, que demonstrava curiosidade 

em relação à chegada da pesquisadora à instituição39. 

Faz-se aqui uma observação de que, assim como o cruzamento de 

procedimentos, a maior permanência em campo foi apontada por Rocha (2005) como 

forma de possibilitar a captura de diferentes expressões infantis, da maneira a ir de 

encontro à lógica adultocêntrica e permitindo o desenvolvimento de uma relação mais 

comunicativa, o que foi considerado como essencial para este estudo.  

                                                 
39 Algumas crianças, inclusive, como já referido, as que participaram da pesquisa, já conheciam a autora 
desta dissertação por terem sido abrigadas, primeiramente, em uma entidade de abrigo municipal, onde, à 
época, a pesquisadora fazia o estágio curricular do curso de Psicologia. Isso possibilitou uma maior 
facilidade na aproximação com esses sujeitos nesse novo espaço.  
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 Retomando o relato do campo, após os momentos iniciais de entrevistas com os 

funcionários, foram planejadas e realizadas duas brincadeiras40, que foram registradas 

com o auxílio do diário de campo41, com as crianças e os adolescentes que quisessem 

participar, para que esse público e a pesquisadora pudessem se familiarizar um pouco 

mais, e as crianças (todas elas e não só os sujeitos do estudo) começassem a se adaptar à 

realização de novas atividades na instituição. Diante desses objetivos, a produção dessas 

duas atividades não fez parte do corpus analisado. Expõe-se que, antes mesmo dessas 

brincadeiras, conversas espontâneas, como mencionado, além de outras brincadeiras, a 

pedido das crianças, já aconteciam com a participação da pesquisadora. Esse contato 

inicial, segundo Campos (2005), é também importante para melhor ouvir as crianças, 

facilitando a comunicação na pesquisa. 

 Uma dessas brincadeiras planejadas, a primeira realizada, foi pensada da 

seguinte maneira: pacotes de seis figuras foram distribuídos entre as crianças. As figuras 

foram recortadas de revistas e eram variadas, mas com uma composição relativamente 

homogênea no sentido de que se procurou ter em todos os pacotes imagens de crianças, 

famílias, paisagens, lugares e objetos. O participante da brincadeira, então, escolhia uma 

figura do seu conjunto e, depois, todos, um por vez, falavam sobre a imagem escolhida 

e o porquê da escolha. Participaram dessa brincadeira três crianças, dentre as quais 

Cebolinha, uma adolescente, além da pesquisadora e suas colaboradoras. 

A outra atividade, também com figuras que diziam respeito às mesmas temáticas 

anteriores (crianças, famílias, paisagens, lugares e objetos), ocorreu com a distribuição 

dessas aleatoriamente e sem que os participantes as vissem em um primeiro momento, 

pois eram entregues, pela pesquisadora, viradas para baixo. Foi explicado que cada um 

                                                 
40 O termo “brincadeira” é utilizado, bem como “atividade” e, em alguns momentos, “conversa”, 
referindo-se a procedimentos, pois todos eles tiveram caráter lúdico e diálogos envolvidos. 
41 Como eram atividades que procuravam iniciar um contato mais próximo com os sujeitos não foi 
verificada a necessidade do gravador nesse momento.  
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ia receber uma figura e falar, livremente, sobre ela, sendo que todos iriam falar, mas que 

seria um por vez e que todos ficariam em silêncio para escutar quem falava e todos iam 

se manter sentados na brincadeira. Considerando que toda essa instrução não foi dada 

no princípio da atividade anteriormente relatada, mas durante sua realização, o que 

deixou a brincadeira um pouco tumultuada, decidiu-se por enfatizar essa regra logo no 

início da atividade agora relatada. Buscou-se explorar questões como: se a figura 

lembrava algo ou se ela seria modificada em algum aspecto, se isso fosse possível. Ao 

final da fala de todos, foi dito que era possível trocar as figuras entre si. Participaram 

desse momento, além da pesquisadora e das colaboradoras, quatro crianças, dentre elas, 

Magali e Cebolinha, e uma adolescente. 

 Mesmo já havendo sido explicado para as crianças, no início das visitas à 

instituição, pela pesquisadora, que aquele era um trabalho da sua escola e que precisava 

que todos participassem, essa explanação foi retomada com elas no momento de 

conversas individuais com as crianças. Foi ressaltado para elas que todos os 

funcionários (mãe social, assistente social, pedagoga, educador) já tinham conversado 

individualmente e que, nesse momento, precisaria conversar com elas dessa maneira. 

Também foi dito que todas as crianças, eram sete, participariam desses momentos, o que 

ocorreu. Embora fossem apenas três os sujeitos que, de fato, contariam para o estudo, 

com os quais os procedimentos se deram de maneira mais sistemática, utilizando-se de 

um tempo maior, algumas das atividades individuais foram realizadas com todas as sete 

crianças, com o intuito de que a participação nas atividades, como dito em momento 

anterior, não gerasse discriminação ou exclusão entre elas, pois no decorrer da 

realização dos procedimentos, foi demonstrado muito interesse por parte das crianças 

em participar dos mesmos. Enquanto foi possível, em paralelo a esses momentos 
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particulares com cada sujeito, as outras crianças brincavam ou desenhavam com as 

colaboradoras deste trabalho42. 

 Essas situações particulares, que totalizaram cinco para os meninos e seis para 

Magali, com dois dos sujeitos da pesquisa, Magali e Cascão, iniciaram-se retomando 

assuntos de momentos espontâneos anteriores; com Cebolinha, houve uma conversa 

iniciada com perguntas gerais, como por exemplo, sobre o que ele gosta de fazer e o que 

não gosta. Com os demais, a conversa43 se iniciava ou com uma das duas formas 

anteriores ou com um assunto sugerido por elas. As interações aconteciam de forma 

muito singular com cada criança. No entanto, de forma geral, elas falaram de suas 

famílias de origem, da passagem em outras entidades de abrigo e dos seus cotidianos e 

relações atuais. Foram utilizados, além do gravador e do diário de campo para registro 

dos diálogos, papel A4, lápis, borracha, coleção de madeira, hidrocor e giz de cera, pois 

elas poderiam desenhar e pintar enquanto interagíamos; todas assim fizeram. Esse 

primeiro momento em particular com cada criança foi considerado importante, tal como 

refere Solon et al. (2008), para a percepção de que rumos os próximos procedimentos 

poderiam seguir, com base na situação de interação da pesquisadora com os sujeitos. 

 Em seguida, foi realizada uma nova atividade com imagens44, que também foi 

feita com particularidades para cada sujeito, mas que seguia uma instrução geral, 

utilizada como modelo para todas as crianças.  

                                                 
42 As colaboradoras só puderam estar presentes junto com as outras crianças em duas dessas entrevistas 
individuais, a partir de então, aumentou-se a dificuldade no trabalho de campo devido às interrupções por 
parte das crianças quando uma se encontrava sozinha com a pesquisadora, pois todas ficavam muito 
ansiosas pela sua vez, além de não ter um espaço reservado para as atividades.  
43 Sempre que o termo “conversa” for utilizado neste trabalho diz respeito a, como explicado por Costa e 
Rossetti-Ferreira (2008), uma interação em que características do pesquisador e da criança influenciam no 
processo, sendo uma “relação dialógica entre pesquisador e criança, em que a criança também é 
pesquisadora, podendo perguntar, se colocar e, assim, ambos constroem juntos o corpus da pesquisa.” (p. 
210). Portanto, o termo será utilizado como equivalente à entrevista, na qual a interação é também 
entendida dialogicamente. 
44 Esse é o procedimento com figuras a que se remeterá na análise e cujas figuras encontram-se em anexo 
(Anexos II, III, IV, V). 
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A atividade foi pensada da seguinte forma: eram distribuídas 12 imagens de 

crianças, sendo compostas por seis negras (anexos II e III) e seis brancas (anexos IV e 

V), ambos os grupos divididos igualmente entre meninos e meninas e todos os grupos 

de meninos foram divididos para que uma figura trouxesse a imagem de uma criança 

entre um e dois anos, uma entre seis e sete e uma entre nove e dez. Procedeu-se da 

mesma forma para os dois grupos de meninas. Os sujeitos, então, escolhiam seis dentre 

as doze que seriam suas na atividade, ficando as seis restantes com a pesquisadora. 

Depois, a brincadeira teve andamento, pedindo à criança que fossem colocados nomes e 

idades para cada uma das pessoas das figuras, ação que era repetida pela pesquisadora 

com as figuras que haviam restado para ela. Nessa ordem de ação, em que primeiro 

deveria se manifestar a criança com as suas figuras e, posteriormente, a pesquisadora de 

igual forma, foram dadas outras orientações. Era preciso expor se, dentre os 

“personagens”, havia algum grupo de relação fraterna e se tinha alguma de amizade e, 

sobre as de amizade, era questionado de onde os amigos se conheciam; do que eles 

gostavam, do que não gostavam e que lugares freqüentavam. Avançando com a 

atividade, os personagens eram divididos de forma que metade estivesse vivendo em 

família e a outra não. Sobre aqueles que se encontravam no convívio familiar, falava-se 

como era(m) a(s) família(s) e quem a(s) compunha(m).  Acerca dos que não estavam em 

família, era imaginado o porquê deles não estarem, há quanto tempo estavam nessa 

situação e onde se encontravam naquele momento. Dentro do conjunto que não se 

encontrava em convívio familiar, analisar os que poderiam voltar para esse convívio e 

os que não teriam essa possibilidade. Com aqueles que não poderiam retornar à família, 

pensar onde ficariam, sob os cuidados de quem... enfim, o que poderia acontecer com 

eles a partir de então. Caso não surgisse a possibilidade da adoção, ela era introduzida e 

explicada ao sujeito. Dentro dessa possibilidade, era inserida a figura de um casal que 
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iria adotar e aí era questionado à criança o porquê do casal querer fazer uma adoção e 

quantas crianças ela acreditava que era possível para o casal adotar. Em caso de não ser 

pensada pela criança a condição de o casal só poder adotar uma pessoa, era colocada 

para ela essa possibilidade, perguntando qual seria a criança adotada e porquê, 

justamente, ela, e não as outras. A partir da adoção, tratava-se da família adotiva, 

imaginando onde ela iria morar, se iria morar mais alguém junto com a criança e os pais 

e como seriam os dias de semana e os finais de semana dessa criança com a nova 

família.   

  É importante observar sobre esse procedimento que, antes de iniciar a atividade, 

ou durante a mesma, foram retomados com os sujeitos, assuntos do momento (conversa) 

anterior. E o próprio procedimento foi retomado, em outro encontro, com Magali e 

Cascão, para fins de complementação e esclarecimento de informações.  Com 

Cebolinha, a atividade ocorreu de uma forma muito diferenciada e essa criança não 

pareceu estar disponível a uma retomada. Por isso, foi sugerido para esse menino, em 

um encontro posterior, a realização de uma atividade similar, mas simplificada. A 

criança, no entanto, não quis participar. A atividade era com quatro figuras com 

imagens de crianças, dois meninos e duas meninas, sendo que um menino e uma menina 

mais novos e os outros dois mais velhos, aos quais ele daria nomes diferentes dos 

nomes das pessoas que eles conhecessem. Essa observação foi feita para evitar o uso de 

nomes apenas de pessoas conhecidas, o que pareceu dificultar, para Cebolinha, refletir 

sobre outras possibilidades diferentes do que era real e dificultando a realização da 

brincadeira anterior. Diante da recusa da criança, outros procedimentos foram pensados 

para ele e aplicados também junto aos outros sujeitos, visto estarem de acordo com os 

objetivos deste trabalho (foco em todos os procedimentos), e auxiliarem a compor o 

corpus. 
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 Os procedimentos seguintes foram com desenhos (estavam disponíveis aos 

sujeitos papel A4, lápis, borracha, coleção de madeira, hidrocor e giz de cera e adesivos 

de bolas coloridas, disponibilizados para as crianças que quisessem usá-los para fazer a 

cabeça das pessoas que iriam desenhar), assumindo a posição de Francischini e Campos 

(2005) sobre os desenhos serem formas de acesso ao universo da criança, 

independentemente de serem livres ou temáticos. Assim, sobre esse tipo de atividade, 

defendem esses autores que: “Acompanhados da expressão lingüística, são reveladores 

de sua cultura, sua história, sua imaginação, suas fantasias.” (p. 111). Afirmando serem 

esses recursos “(...) possibilidades que as crianças têm de produzir discursos sobre si 

mesmas, sobre o(s) outro(s) e sobre os eventos, revelando, assim, sua maneira própria 

de ver e pensar a realidade.” (p. 111).  

Dando prosseguimento ao relato procedimental, foi pedido às crianças um 

desenho da sua família de origem, sendo que antes da criança começar a fazê-lo, como 

forma de planejar o desenho, ela falava para a pesquisadora quem fazia parte da sua 

família e, então, a criança desenhava as pessoas mencionadas. Depois, havia uma 

conversa com a criança sobre o desenho, sobre o que ela quisesse falar sobre a família. 

As crianças também foram orientadas a desenharem uma outra família, que não a delas, 

e sobre a qual se conversava após o término do desenho. Assim como no procedimento 

anterior, eram colocados os nomes das pessoas e identificadas suas relações. Uma outra 

atividade dizia respeito ao desenho da própria criança, em que ao lado da sua imagem, 

ela completava (a criança falava e a pesquisadora escrevia, pois nenhuma sabia 

escrever) a frase com o seu nome e as palavras “faz”, “gosta”, “tem”, “mora”.  

Além dessas atividades, houve a criação de outro desenho, em que a criança se 

desenharia, faria ainda seu irmão(ã) no caso de Magali e Cebolinha, mais duas crianças 

ou adolescentes que se encontrassem na instituição e duas outras pessoas que teriam 
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sido desabrigadas da Casa Lar, estas, caso conhecessem e se lembrassem. As crianças 

diziam antes, à pesquisadora, quem seriam as pessoas escolhidas antes da realização do 

desenho. No término desse, eram abordadas algumas questões: a criança escolhia um 

entre os sujeitos desabrigados desenhados para falar um pouco acerca dele, para onde 

ele teria ido com o desabrigo, sob que circunstâncias, para ficar sob os cuidados de 

quem... inclusive, se a situação dissesse respeito a uma adoção. Em seguida, 

conversava-se, diante de uma escolha da criança, sobre uma das pessoas que ainda 

permaneciam na entidade, sendo perguntado se a criança sabia ou imaginava a razão 

desse outro sujeito estar nesse lugar, o que poderia ter motivado essa situação, e o que 

poderia acontecer frente o momento atual. O mesmo era abordado sobre a própria 

criança participante e seu irmão ou irmã (como já foi mencionado no texto, no caso de 

Magali e Cebolinha). 

Por último, destaca-se que todos os procedimentos tiveram as singularidades, os 

momentos e as mobilizações dos sujeitos respeitados, exigindo adaptabilidade na ordem 

dos procedimentos, na linguagem utilizada, no diálogo construído, nas questões e 

assuntos abordados com as crianças. Mesmo com tal flexibilidade procedimental, é 

preciso informar que existiram dificuldades na realização dos procedimentos com 

Cebolinha (talvez, tenha contribuído para isso, ser ele, dentre as crianças, quem teve 

menos contato em instituições anteriores com a pesquisadora deste estudo e o fato de 

ser uma criança muito ativa, preferindo estar sempre em atividades movimentadas, além 

de ser o mais novo dos sujeitos. Sendo o mais novo, Cebolinha também foi aquele que 

foi abrigado mais precocemente, apresentando mais confusões em relação à própria 

história), de certa forma, limitando a exploração das atividades e informações trazidas 

por ele. 
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IV. Análise do corpus – “Tecendo idéias e costurando algo novo” 

 A análise teve início com o “mergulho” da autora deste trabalho no corpus. Um 

“mergulho” que foi, inicialmente, uma leitura flutuante, no qual se deram as primeiras 

marcações. Tais marcações foram de ordem temática, distintas por cores de acordo com 

o tema, visto ser essa ordem o foco da Análise de Conteúdo Temática.  

A respeito dessa forma de análise, ela se fundamenta em eixos temáticos que 

comportam afirmações acerca de um assunto ou tema, encontrando nelas conjuntos de 

relações indicados por meio de uma palavra, uma frase.  Como é definido por Minayo 

(2000): 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 

presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o 

objetivo analítico visado. Ou seja, tradicionalmente, a 

análise temática se encaminha para a contagem de 

freqüência das unidades de significação como definitórias 

do caráter do discurso. Ou, ao contrário, qualitativamente 

a presença de determinados temas denota os valores de 

referência e os modelos de comportamento presentes no 

discurso. (p.209). 

 Optou-se por trabalhar com esse tipo de análise de maneira a focar nas redes de 

significados e sentidos encontradas e, não, na recorrência de comparecimento de um 

determinado núcleo, embora isso também tenha sido considerado. Isto é, a relevância 

encontrada no discurso da criança pôde se dar tanto pelo comparecimento dos temas 

quanto pela sua significação, mesmo que não tenha sido percebida freqüência no 

corpus.  Essa forma de se lidar com o material foi escolhida para que não fossem 
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ignorados materiais importantes que estivessem presentes em um momento único. 

Foram trabalhadas, de forma adaptada, portanto, as fases apontadas por Minayo (2000) 

e Gomes (2007): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento do corpus e sua 

interpretação com a atribuição de sentidos pela pesquisadora.  

A primeira fase seguiu o contato com o material para que fosse possível adquirir 

intimidade com o mesmo, para que ele começasse a se tornar sugestivo, diferente do 

caos inicial; e, com a constituição do corpus, foram sendo atendidos os objetivos do 

trabalho. Com esse momento inicial procurou-se, como explica Gomes (2007):  

a) ter uma visão de conjunto; b) apreender as 

particularidades do conjunto do material a ser analisado; 

c) elaborar pressupostos iniciais que servirão de baliza 

para a análise e interpretação do material; d) escolher 

formas de classificação inicial; e) determinar os conceitos 

teóricos que orientarão a análise. (p.91) 

Embora não tenham sido formuladas hipóteses, com a idéia do que apontava o 

material, foram consolidadas as categorias (ou eixos) e estabelecidas as subcategorias 

(ou sub-eixos) e feitos os devidos recortes, atingindo-se um nível mais profundo do 

trabalho com o material. 

 Na exploração em profundidade, as marcações já referidas foram mantidas ou 

reajustadas de acordo com a categorização e sub-categorização, havendo recortes que 

poderiam ser identificados como em mais de uma categoria, o que foi sinalizado no 

corpus, que teve seus eixos discutidos teoricamente. Houve, então, a distribuição e 

seleção dos trechos de acordo com as classificações de eixos e sub-eixos, identificados 

núcleos de sentido nos materiais já classificados, cuja discussão foi sendo inserida, 

utilizando-se do referencial teórico, dos conceitos que orientaram a pesquisa, de dados 
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de outros estudos, sempre permeados pelo olhar e conclusões da própria autora deste 

estudo. Assim, a terceira etapa, de interpretação do corpus, foi construída fazendo o 

diálogo entre o que foi dito pelos sujeitos e as questões e os pressupostos da pesquisa. 

 Acerca da classificação feita, tendo como base os objetivos desta pesquisa, ao 

longo do trabalho de campo, três categorias/eixos de análise foram definidas com a 

possibilidade de serem alteradas ao longo do processo de análise, também havendo a 

abertura para introdução de novas categorias ou de desmembramento destas em 

subcategorias: 

Acolhimento institucional (Abrigo): incluem-se o motivo de abrigo de cada criança e 

a sua vivência no abrigo atual e em anteriores, bem como referências a qualquer 

condição de institucionalização feita pela criança, mesmo que não tenha relação direta 

com a sua história. 

Família: essa categoria abrange os antecedentes sobre a história familiar, as referências 

que a criança faz à sua família e à família de maneira geral. 

Perspectivas: aqui ganham destaque as referências feitas pelas crianças sobre as 

(im)possibilidades de desabrigo, dentre elas, especialmente, a adoção.  

 Essas categorias prévias se mantiveram com o início da análise e foram 

subdivididas após a leitura e marcação do material transcrito. O eixo “Acolhimento 

institucional” foi desmembrado em três sub-eixos: “Motivo do acolhimento 

institucional”, “Acolhimento institucional anterior” e “Acolhimento institucional no 

momento do trabalho de campo”. Já o que diz respeito à categoria Família, o seu 

conteúdo foi distribuído em duas subcategorias, quais sejam, “Dinâmica da família” e 

“A vontade de retornar à família de origem”. Por fim, em relação ao eixo Perspectivas, 

seus sub-eixos foram “O estar em família e a adoção” e “O não-saber”. Tais 

subcategorias são explicadas à medida que se vai caminhando na análise, a qual trará 



 

 

95 

trechos dos diálogos com as crianças, sendo elas identificadas pelas iniciais (M, para 

Magali; C, para Cascão e Cebolinha – diferenciados por indicação nominal anterior a 

cada trecho), bem como a autora deste trabalho, E. Em alguns momentos também houve 

participação de uma das colaboradoras desta pesquisa, indicada pela abreviação: Col. 

 

IV. 1. Acolhimento institucional (Abrigo) 

IV. 1. a) Motivo do Acolhimento institucional 

 Dentro desse sub-eixo, encontram-se o que as crianças apresentam como 

motivos para terem saído do convívio familiar e terem sido institucionalizadas, ou ainda 

as possibilidades colocadas por elas para que essa situação ocorra, mesmo não se 

referindo a si próprias. O que é dito por elas é analisado e complementado com os 

motivos encontrados nos relatórios psicossociais das instituições pelas quais passaram 

esses sujeitos. Dentro dessa temática, alguns aspectos dos relatos sobressaíram-se. Um 

dos destaques faz referência à possibilidade percebida pelos sujeitos de estar em 

situação de acolhimento institucional por “dar trabalho” (caracterizado pelas próprias 

crianças por desobediência, agitação e conseqüente quebra de objetos, brigas entre pares 

etc), ou seja, devido à conduta da própria criança, como exemplificado abaixo com o 

discurso de Cebolinha: 

(Cebolinha falava que antes de ir para o local onde estamos, ele morava com o pai e a 

mãe em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte) 

E: E quem foi que te trouxe pra cá? 

C: Foi o juiz. 

E: O juiz? 

C: O juiz não queria mais lá e deixou eu aqui. 

E: O juiz não queria mais o quê? (Não entendi o que Cebolinha falou anteriormente) 
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C: Eu, porque eu dava muito trabalho.  

E: Não entendi muito bem, não. Você morava (nome da cidade do interior do Rio 

Grande do Norte citada por Cebolinha) com seu pai e sua mãe...  

C: E com minhas irmãs tudinho. 

E: E com suas irmãs tudinho. Aí, o juiz quis que você saísse do seu pai e da sua mãe? 

C: Foi, ele mandou eu pra cá. 

E: E porque você tava dando muito trabalho? 

C: Era. 

E: Eu pensei que eu já tinha te visto na Casa de Passagem, você não morou lá antes 

não? (Faço referência ao período em que estagiei em uma das instituições anteriores 

em que Cebolinha já esteve abrigado) 

C: Eu morava lá na Casa de Passagem. 

E: Ah, então antes de você morar aqui, você morava na Casa de Passagem, era? 

C: Era. 

E: E antes de morar na Casa de Passagem, você morava com seu pai e com a sua mãe? 

C: Era. 

(...) 

E: E quem foi que levou você para a Casa de Passagem? 

C: Foi a justiça.  

E: Foi a justiça? 

C: Foi. 

E: Aí, a justiça levou você para a Casa de Passagem por quê? 

C: Porque dava muito trabalho lá. 

E: Dava muito trabalho a quem? 
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C: O juiz, aí o juiz pegou, ligou pra juíza, aí mandou eu pra cá, aí mandou eu pra Casa 

de Passagem. 

 Embora não se tenha clareza nesse diálogo, é possível pensar, hipoteticamente a 

partir dele, que Cebolinha se referia tanto ao motivo do acolhimento institucional 

primeiro, como ao que teria levado a sua mudança de abrigo. Assim, a razão que 

responsabiliza a própria criança estaria presente não só diante da aplicação da medida, 

como também, seria motor de transferência institucional. Tal razão para o acolhimento é 

pensada por Magali ao longo do procedimento com figuras, quando fala de dois 

personagens (menino e menina das figuras) que na atividade, Magali tinha colocado 

como irmãos e que teriam sido separados, sendo o menino colocado em abrigo, mas a 

menina não, permanecendo com a família. Magali, então, explica: 

(Magali me falava sobre a mãe não querer o filho, mas querer a filha) 

E: Mas, aí, a mãe dela quis ela? 

M: E não quis ele. 

E: E não quis ele. Por isso que ele ia tá no abrigo?  

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E ela (referência à mãe) queria ela (referência à filha) por quê? 

M: Porque ela (a criança) é muito obediente e ele não era obediente, ele saia corria, 

ele gostava de brincar, aí ela não deixava, aí ela batia nele. 

 Cascão, quando realizando o mesmo procedimento, corrobora com o discurso de 

Magali, pensando o abrigamento ensejado pelo mau comportamento infantil. Segue-se o 

trecho: 

(Conversávamos sobre os personagens que, segundo Cascão, estavam em abrigo) 

E: Tá bom. E por que os meninos estão em um abrigo? Por que Cebolinha (usa o 

mesmo nome do outro sujeito participante desta pesquisa) está? 
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C: Por que Cebolinha está? Porque o pai colocou ele num abrigo.  

E: O pai colocou ele num abrigo? 

C: O pai de tudinho aqui colocou eles num abrigo. 

E: Ah, o pai de cada um colocou eles num abrigo. 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E por que o pai de cada um colocou eles num abrigo? 

C: Porque eles davam trabalho. 

E: Eles davam trabalho? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Então, todos estão pelo mesmo motivo: o pai levou pro abrigo porque dava muito 

trabalho. Mas será que isso é motivo pra tá no abrigo? 

C: Não. 

E: Não? E por que eles estão se não é motivo? 

C: Porque eles deram trabalho. 

E: Então, isso é motivo pra está num abrigo? É? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

 Dentro dessa atividade e dessa temática, outro trecho é muito significativo, neste 

caso os personagens das figuras são irmãos e tem o mesmo nome dele e de sua irmã 

Rosinha: 

C: Rosinha ficava arengando com Cascão e Cascão ficou... o pai de Cascão disse que 

era pra ele ficar na Casa de Passagem, no Lar F ( abrigo filantrópico pelo qual Cascão 

passou). 

(...) 

E: Certo. Cascão veio (refiro-me à institucionalização a que Cascão fez referência) 

porque Rosinha arengava muito com ele. Arengava como?  
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C: Mordia... 

E: Rosinha mordia Cascão? 

C: Batia, arranhava... 

E: Rosinha era quem fazia isso com Cascão? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E o pai de Cascão levou ele para o Lar F? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Tá, e... mas assim, se era Rosinha quem fazia isso... 

C: Não, porque Cascão pegou e resolveu se vingar de Rosinha e Cascão deu um murro 

em Rosinha, aí o pai de Cascão ficou muito magoado com ele e... 

E: Levou ele para o Lar F. 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Tá certo. Aí, era esse o trabalho que Cascão dava? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

 Essas afirmações das crianças remetem à prática que perdurou quase todo o 

século XX na sociedade brasileira, quando era realidade comum e oficializada que o 

público infantil presente nas instituições era, em muitos casos, internado pelas próprias 

famílias (Rizzini & Rizzini, 2004). Tal realidade, apesar de ter sido modificada legal e 

institucionalmente, parece ainda permear a representação da criança abrigada, para elas 

próprias, inclusive, pelo menos no caso dos sujeitos deste trabalho. E ainda, como 

discute Rizzini e Rizzini (2004), faz parte desse histórico a permanência das crianças 

nos internatos com transferências esporádicas para outras instituições dependendo do 

sexo, da idade, do perfil e do comportamento – transferências que ainda se impõe a esse 

público no contexto aqui tratado, no que diz respeito à idade e condição da criança 

(possibilidade ou não de retorno à família de origem), como se é constatado com os 
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dados já presentes neste estudo. Para Magali e, possivelmente, Cebolinha, a 

transferência de abrigo pode ocorrer de acordo com o comportamento da criança, o que 

pode ser uma inferência do discurso do menino exemplificado acima e pelo que se 

apreende da seguinte fala de Magali: 

M: Aí, Cebolinha foi me visitar, aí um dia Cebolinha foi passar final de semana, aí 

ficou. 

E: Por quê? 

M: Por que a mulher disse que não adiantava mais ele, porque mexia nas coisas, pelo 

menos arrumou uma paixão. (O termo “paixão” parece se referir a Magali). 

 Destaca-se ainda que não é qualquer comportamento o motor para a 

institucionalização ou a sua mudança, mas sim o de “dar trabalho”, que remete à 

desobediência, à indisciplina, ou mesmo à brincadeira e agitação que não precisam estar 

relacionadas com o rompimento de regras. Assim, a idéia da instituição como protetiva 

do sujeito se perde e o abrigo ganha um caráter de educação disciplinar do sujeito, que 

precisa dar conta de crianças que, de alguma maneira, tenham uma conduta considerada 

“desviante”. Parecem, então, surgir eventuais resquícios do que era pensado e realizado 

no atendimento aos “menores” – um atendimento destinado aos que estariam na 

“situação irregular”, ditos delinqüentes e/ou desvalidos, cujas famílias eram vistas como 

incapazes de educar e disciplinar. Entretanto, as famílias também foram participantes da 

construção dessa imagem, encontrando, muitas vezes, nas instituições, um caminho para 

fornecer aos filhos a assistência de que eles precisavam e, de maneira menos comum, 

mas também presente, um meio de controle dos filhos rebeldes (Rizzini & Rizzini, 

2004). 

Tal emaranhado de relações entre as famílias, as crianças e os abrigos destoam 

do que é preconizado pelo ECA, da idéia da criança como sujeito de direito (que ainda 
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será abordada ao longo dessa análise), da defesa da convivência familiar e do Estado 

como co-responsável pelo bem-estar da família brasileira, o que provoca a reflexão 

sobre o porquê de ainda ser possível perceber sinais atuais de tempos passados e sobre a 

existência do “abismo profundo entre as belas normas e a dura realidade da infância 

brasileira” (Marcílio, 2006, p. 309). Uma questão que não deve sair de destaque, 

considerando a exclusão da maioria da população do país, para que todas as mudanças 

necessárias no cuidado à infância sejam implementadas e se avance de forma mais 

concreta e ampliada nesse cuidado. 

 Retomando o motivo encontrado nos relatórios psicossociais sobre os irmãos 

Magali e Cebolinha, lembra-se que esse teria ocorrido devido a “desajuste familiar”, 

sendo descrita conduta negligente dos pais e uso das substâncias entorpecentes: álcool, 

maconha e crack. Cebolinha, apesar de relatar em momento anterior, a causa do abrigo 

como sendo seu próprio comportamento, em interação posterior com a pesquisadora, 

quando lhe é questionado diretamente sobre isso, sua resposta, em relação a si mesmo e 

à Magali, parece coerente com o que é trazido pelos relatórios e com o discurso da sua 

irmã acerca do mesmo assunto: 

E: (...) Você sabe por que você está aqui? 

C: Sei.  

E: Você diz que está aqui e não mora aqui (Cebolinha havia dito isso em momento 

anterior). Você sabe por que está aqui? 

C: Sei. 

E: Por quê? 

C: Porque minha mãe me deixou aqui sozinho. 

E: Sua mãe te deixou aqui sozinho... E você sabe por que ela fez isso? 

C: Sei. Porque ela estava “beba” (enfatiza essa frase). 
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E: Porque ela estava bêbada? 

C: Beba, beba, beba... (Cebolinha fica repetindo a palavra). 

(...) 

E: E Magali está aqui por quê? 

C: Porque a mãe dela deixou ela aqui sozinha. 

E: A mãe dela deixou ela sozinha aqui? 

C: Sim. 

E: Do mesmo jeito que deixou você, foi? 

(Cebolinha faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E por que ela deixou sozinha aqui? 

C: Porque. 

E: Você disse que ela te deixou porque estava bêbada, foi isso? Ela deixou Magali por 

isso? 

(Cebolinha faz sinal positivo com a cabeça). 

 No discurso de sua irmã é encontrado o seguinte segmento: 

 (Magali falava sobre ter morado um tempo com Cebolinha na Casa de sua irmã mais 

velha, Maria, e, depois, ter voltado a morar com a mãe) 

M: Aí, depois que a gente voltou pra casa, foi que... aí, a gente ficou no meio da rua, 

ficou no meio da rua, aí, passou a combi, aí, levou agente. 

(...) 

E: Hum. Tá bom. (...) E vocês foram pro abrigo porque tava no meio da rua? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E sua mãe tava onde? 

M: Hã!? Ah! Minha mãe tava num bar bebendo. 
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 Acerca dos motivos de acolhimento institucional, os principais, de forma geral, 

dizem respeito a violações de direitos presentes no ECA e, ressalta-se, não podem ser 

analisados de maneira alheia ao “quadro brasileiro mais amplo de desigualdade sócio-

econômica, comprometendo a garantia de direitos básicos de todos os cidadãos e, em 

particular, das crianças e dos adolescentes” (Rizzini, Rizzini, Naiff & Baptista, 2006, p. 

23). Visto isso, dentro das causas de abrigo, foi constatada, no já aludido Levantamento 

realizado pelo IPEA, a dependência química, incluindo o alcoolismo, presente como um 

dos motivos mais recorrentes do abrigo de crianças, depois da pobreza, do abandono e 

em proximidade com a violência doméstica. Outro aspecto que se evidencia na fala de 

Magali é a vivência na rua que é ainda apontada por ela em outros momentos, seja se 

referindo a si mesma ou a situações imaginadas nos procedimentos. A situação de rua é 

uma das causas também explícitas (é a que segue às demais relatadas) no mencionado 

Levantamento para o acolhimento de crianças em instituição. Sobre ela, é possível 

pensar na ligação dessa vivência com o uso de drogas por parte da mãe, pois a 

dependência química favorece comportamentos de negligência e abandono consigo e 

com o outro, dessa forma, não aparecendo como problema isolado.  

Tal contingência também comparece na história de Cascão cujo acolhimento 

institucional, de acordo com os relatórios psicossociais, teria também se dado por 

“desajuste familiar”, com uma denúncia de que a mãe das crianças mendigava com elas 

à noite e era usuária, juntamente com um companheiro, de crack. Cascão, em seu 

discurso, aponta para essas informações, colocando a situação na qual se encontra a sua 

família, pelo menos, no que diz respeito às pessoas que lhe são mais próximas, 

estabelecendo uma relação entre a situação em que se encontram seus pais e a condição 

na qual ele e seus irmãos se encontram: 
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E: Você sabe por que Titi e Marina (dois outros irmãos de Cascão, aos quais ele fez 

referência anteriormente, informando que eles estavam morando com a tia Lurdinha, 

tia paterna de Cascão) tão morando com a sua tia Lurdinha? 

C: Porque Titi e Marina, é.. minha... minha mãe, ela era drogada e meu pai também... e 

meu pai tá na cadeia. 

E: Sim... Sua mãe é drogada e seu pai também, e seu pai tá na cadeia? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Aí, Marina e Titi tão morando com a sua tia? 

C: E eu e Rosinha... Rosinha já foi adotada, e eu tô aqui. 

E: Rosinha já foi adotada e você está aqui.   

Sobre o momento em que foi levado para o abrigo, Cascão também coloca a 

situação de estar na rua, o que pode acenar para um comportamento negligente por parte 

dos pais, diante do qual seria possível pensar na associação – entre esse comportamento 

e o uso de substâncias entorpecentes – feita anteriormente a respeito do que foi falado 

por Magali. Assim Cascão expõe: 

C: Em casa, tia, só vivia eu, minha mãe e meu pai... Não. Só vivia eu, minha mãe e 

minha irmã. 

E: Certo. Rosinha? 

C: (Cascão faz sinal positivo com a cabeça). Tinha muito carro que passava lá. Uma 

vez passou um carro lá. Passou e eu e Rosinha tava no meio da rua... 

E: Ham... 

C: E meu pai, minha mãe (parece ter se confundido e corrigido a respeito de ser a mãe) 

tava lá dentro. 

E: Sua mãe? Seu pai morava...  
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C: (Cascão continua, acredito, sem me ouvir) O carro chegou e carregou a gente, e 

disse, à minha mãe, disse: “(Cascão fala um nome sobre o qual não tenho certeza), eu 

vou levar, porque você tem filho e filho, filho é pra se cuidar, não é pra se jogar no lixo 

não”. 

E: Num é pra se jogar no lixo? 

C: Foi. Aí, começou na Casa I, eu e Rosinha 

(...) 

E: Não, aí, deixe eu ver se eu entendi. Aí, passou um carro, você sabe de que era esse 

carro? 

C: Do juiz. 

 A idéia de um não cuidado com os filhos, especialmente, por parte da mãe é 

reforçada pelo discurso que Cascão reproduz como se demonstrasse a fala de quem os 

retirou do convívio familiar, dirigindo-se à mãe, justamente no episódio da separação 

das crianças dos pais.   

 Ainda é importante ressaltar as formas de encaminhamento ao abrigo colocadas 

pelas crianças, aparecendo a figura da “combi” como a responsável pela abordagem 

junto à criança, encontrada explicitamente tanto na fala de Magali como de Cascão, 

sendo que este último aponta como responsável por esse transporte o juiz, também 

presente no discurso de Cebolinha, que, além da figura personificada do juiz, traz a 

representação da Justiça como tendo o poder decisório do seu destino: estar ou não com 

a família, permanecer ou mudar de instituição. Magali, embora em um momento dos 

procedimentos, já explicitado aqui, faça referência ao transporte sem outra 

identificação, na primeira conversa ela aponta a polícia como agente que promove a 

retirada da criança da família, levando ao acolhimento institucional: 
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M: Aí meu tio pegou... Um dia eu tava na casa de uma amiga da minha mãe, aí meu tio 

pegou e chamou a polícia e botou tudo no berçário (nome pelo qual também é chamada 

a Casa I), depois do berçário eu fui pra outra casa e depois do berçário eu vim pra cá. 

(Magali parece se confundir com as transferências entre as instituições). 

E; Sim, você morava com seu pai... 

M: Aí, minha mãe me tirou, aí, me levou pra casa da amiga dela, aí, a amiga dela saiu 

para a piscina, aí, só ficou a filha dela. Aí, eu fui comprar um negócio mais a filha dela, 

aí, meu tio pegou, me chamou... Aí, meu tio chamou a polícia, aí, eu fui lá pro berçário. 

E: Seu tio chamou a polícia, aí... 

M: Fui lá pro berçário, aí depois do berçário eu fui pra outra casa e depois da outra 

casa vim pra cá. 

 As maneiras colocadas pelos sujeitos em relação ao encaminhamento 

institucional são listadas por Rizzini e Rizzini (2004) dentre as mais comuns, sendo 

possível as crianças serem abrigadas por determinação do Juizado da Infância e 

Juventude, pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, especialmente em 

situações de violência contra a criança e o adolescente. Além desse agentes, encontram-

se os encaminhamentos via Conselho Tutelar, Delegacia Especializada de Crianças e 

Adolescentes (no caso de cometimento de ato infracional ou envolvimento do sujeito 

com algum crime), por conta própria do sujeito ou da sua família. Mas é interessante 

notar que, em alguns contextos, há a possibilidade de outros agentes fazerem esse 

encaminhamento por determinação dos governos municipais e estaduais, em que se 

destacam ações de recolhimento forçado, por exemplo, com crianças encontradas na rua 

e que, na maior parte, são acompanhadas por assistentes sociais e aparato policial, 

havendo registro de relatos de violência nessas situações (Rizzini e Rizzini, 2004). O 

dado de como foi feita a abordagem dos sujeitos em questão não foi encontrado nos 
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relatórios psicossociais, mas, ao menos, ao longo da pesquisa, não foram apontados 

relatos de violência das crianças em relação ao momento de abrigo. 

Por fim, Magali, quando fala sobre si mesma, comenta a vivência de rua 

relembrando o discurso do seu tio, o que teria chamado a polícia, atribuindo a essa 

vivência a atitude do tio e dando a essa atitude – possivelmente, reproduzindo a fala de 

seu parente – uma conotação positiva, pois teria gerado o “bem” para a menina e 

Cebolinha: 

M: Meu tio chamou a polícia para o nosso bem. 

E: Ainda não entendi. Seu tio chamou a polícia e o quê? (Na hora não consegui escutar 

o que ela estava dizendo). 

M: Para o nosso bem. Porque ele disse que não agüentava mais ver os sobrinhos dele 

no meio da rua. A gente só vivia no meio da rua. Eu saia mais umas pessoas, ele me via 

aí ficava “Magali, Magali, venha cá”. Aí eu não obedecia a ele (fala alguma palavra 

que não entendo no gravador). 

E: E você acha que ele fez isso pro bem de vocês?  

M: Eu acho. 

É interessante notar que Magali, ao falar sobre Cascão e o porquê do seu 

acolhimento institucional, também considera como razão possível para o abrigo de 

Cascão a situação de rua em que ela diz que o menino frequentemente vivenciava, 

segundo ela, e a vontade da criança. Magali, então, apontou o desejo de Cascão de não 

estar com a família – desejo que ela já parece associar à freqüência do garoto na rua – 

como parte do motivo para a aplicação da medida. A menina verbaliza um não saber a 

respeito do que poderia estar implicado nesse desejo de não estar com a família de 

origem, no entanto, como se verá mais adiante (na subcategoria “Acolhimento 

institucional no momento do trabalho de campo”), Magali, em relação a si própria, 
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contrapõe o abrigo com o convívio com a sua mãe, apontando aspectos negativos desse 

convívio e expondo benefícios trazidos pelo acolhimento institucional. Dessa maneira, é 

possível que a menina – baseada em sua história, que, inclusive, apresenta o “viver na 

rua” e o “bem” do acolhimento institucional – perceba, entenda ou imagine, no 

momento da interação apresentada abaixo, a história de Cascão de maneira similar ou 

aproximada, afirmando, assim, que o menino não queria ficar com a família, o que, 

inclusive, é enfatizado por ela com a expressão “de jeito nenhum”: 

(Conversávamos sobre Cascão) 

E: E você lembra dele ainda da Casa I, quando vocês estiveram na Casa I? 

(Magali não responde). 

E: Ou não, você não lembra dele da Casa I? 

M: Lembro. É aquela, a casa que tem um primeiro andar.(Essa descrição corresponde 

à Casa II). 

E: É não. É a outra, é a primeira... E você sabe por que Cascão saiu da família dele e 

foi para lá?  

M: Porque ele só vivia no meio da rua, ele não queria ficar com a família de jeito 

nenhum. 

E: Ele só vivia no meio da rua e não queria ficar com a família de jeito nenhum... Por 

quê? 

M: Sei não. 

E: Sabe não? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 

E: Mas você imagina alguma coisa, a razão por ele não querer ficar com a família? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 



 

 

109 

 Rizzini e Rizzini (2004), como já referido, apontam para situações em que a 

criança  chega ao abrigo por conta própria; e isso quando procura por auxílio, por um 

local que possa abrigá-la, saindo, por vezes, de circunstâncias que envolvem violência, 

risco de vida ou miséria. Tais circunstâncias chegam a ser relatas por Magali em sua 

família, o que, como dito, será abordado posteriormente, constituindo-se em um 

exemplo do sofrimento causado à criança por essas contingências, que fazem com que o 

sujeito perceba o seu primeiro contexto de forma negativa e o abrigo como uma forma 

de escapar a tal conjuntura.  

 Uma interpretação possível, reunindo os discursos das crianças e apoiado pelo 

que foi apresentado por Zen-Mascarenhas e Dupas (2001), é a de que haja um 

sentimento de abandono entre os sujeitos, já que eles apresentam em relação direta com 

a situação em que se encontram: o uso de drogas por parte de suas mães (cuidadoras 

quando a medida de acolhimento foi aplicada), o estar na rua (não estando com um 

responsável) e, em situações imaginadas, relacionado à institucionalização, está o não 

querer mais o filho (geralmente, atribuído ao “dar trabalho”). Um abandono familiar 

que, na situação real das crianças, apesar de não ser declarado, explícito, ou explicando 

melhor, proposital e consciente, é circunstancial, terminando por acontecer devido a 

como se configuram suas famílias e os contextos onde se encontram, favorecendo o 

descuido e até mesmo a violência, como será analisado na categoria Família, para com 

as crianças, situações que, somadas, culminaram no acolhimento institucional e na 

condição atual das crianças. 

  

IV. 1. b) Acolhimento institucional anterior 

 Sobre o histórico de institucionalização das crianças, já foi apontado que elas 

estiveram, no caso dos dois sujeitos irmãos, em dois abrigos anteriores, e Cascão em 
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mais um, além dos dois em que também estiveram abrigados Magali e Cebolinha. Tais 

instituições foram, em alguns momentos, referidas pelos sujeitos no decorrer dos 

procedimentos. Alguns destaques foram selecionados em suas narrativas por terem sido 

encontrados nos discursos de forma recorrente ou enfática.  

 Cascão e Magali abordaram a separação que sofreram de seus irmãos quando 

houve as transferências entre instituições, no caso de Cascão, ele é separado de Rosinha, 

sua irmã mais nova que já tinha sido adotada no período de realização deste trabalho, e, 

em relação à Magali, a separação de Cebolinha. Lembra-se aqui que as instituições 

municipais (Casa I e Casa II – existe ainda a Casa III, que não fez parte do percurso das 

crianças) onde as crianças foram primeiramente acolhidas, dividem-se por faixa etária – 

o que fez com que os irmãos fossem separados, sendo que Cebolinha, depois, é também 

transferido para junto da irmã, mesmo sem estar dentro da faixa etária abarcada pelo 

abrigo. Sobre esse assunto as crianças expõem, por exemplo: 

Cascão 

E: E como era Cascão, você ficar na Casa II e ela (Rosinha) na I, o que você achava 

disso? 

C: Ruim, ruim, ruim, ruim. Era para ela ficar na I e eu ficar também. 

 

Magali 

M: Aí eu chorei que só visitando Cebolinha. Por que lá na outra casa todo dia a gente 

ia visitar, cada um que tivesse irmão você ia visitar. 

E em outro momento: 

M: (...) Cebolinha tava na Casa I, eu tava na Casa I, Cebolinha também; aí, eu 

peguei... A menina pegou e disse mesmo assim: “Você não pode ficar aqui.” Aí, eu 

peguei e fui pra outra Casa, Cebolinha começou a chorar. Peguei... porque tinha visita, 
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só no domingo, aí... aí, eu fui visitar Cebolinha, aí... aí... aí, quando eu saí, Cebolinha 

começou a chorar. E, e num queria, num queria que eu ... Aí, – “Mas, Cebolinha, eu 

vou te que ir, tchau” ; –“ Thau”.  

Tais discursos são, então, articulados com as considerações, feitas em momento 

antecedente, sobre a construção de vínculos para além da díade mãe-criança tão 

valorizada, em geral, pelo conhecimento psicológico e cujo peso referente à ausência ou 

presença do cuidado materno teria influência determinante na vida desses sujeitos 

(Rossetti-Ferreira, 2006; Silva & Rossetti-Ferreira, 2002). Diferentes relações também 

podem ser fontes de vínculo e arrimo. Dessa forma, deixar de lado o suporte que outras 

figuras, como os irmãos, podem favorecer, faz com que não seja dada atenção a relações 

fraternas significativas, que proporcionam o compartilhamento das situações 

vivenciadas, boas ou más, como aponta Poletto e Koller (2008) e, com isso, também 

desempenham uma importante função desenvolvimental. O compartilhamento das 

situações possibilita a sensação de não estar sozinho, o sentimento de ter um ao outro, 

na constituição de uma solidariedade mútua, o que pode auxiliar a criança no 

enfrentamento de novas e/ou dolorosas situações como a institucionalização, sendo que 

o afastamento de irmãos, além de causar o sofrimento do próprio distanciamento e da 

saudade, traz com ele a ausência dessa base/apoio que a vivência do relacionamento 

permite. 

Outro aspecto que se destacou foi o ambiente da Casa II como violento, em que 

as crianças se agrediam, como é possível perceber na fala de Magali: 

(Magali e eu conversávamos sobre o comportamento de Cebolinha a quem ela sempre 

se refere como um menino “danado”, inclusive, nos abrigos) 

E: E, na Casa II, ele continuava danado? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 
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E: Não? 

M: Não, que os meninos batiam nele. 

Outro exemplo de Magali fazendo referência à Casa II: 

M: (...) Aí, os meninos davam nele, os meninos davam nele.  

E: Davam nele? 

M: Davam em Cebolinha. Aí, eu começava a chorar, eu. 

E: Aí, você chorava? 

M: Eu chorava. 

E: Eles faziam alguma coisa quando davam em Cebolinha? Alguém fazia alguma 

coisa? 

M: Não, mas as tias começavam a dar peâ
45

.  

 Aqui ainda é observado que não só a conduta das crianças era violenta, como 

também havia, por parte das educadoras, repressão enérgica e uso da punição física. 

Outra descrição desse ambiente é feita por Cascão e corrobora com a percepção de 

Magali a respeito do abrigo, inclusive colocando a violência por parte das crianças 

como razão de ter ele saído do abrigo: 

C: Porque eu tava no... Por que eu vim pra cá? Porque lá na Casa II todos os menino 

batia na gente. 

E Cascão comenta ainda sobre o tratamento dado à “bagunça” das crianças: 

E: Sim, Cascão, você se lembra que você tinha me dito que lá na Casa II, às vezes, 

chamavam os guardas... (Retomo uma informação que ele havia me dado 

anteriormente). 

C: Ah, simmm... 

E: E como era que chamavam esses guardas? 

                                                 
45 A expressão “dar pêa”, no contexto nordestino, tem o sentido de bater, de agredir fisicamente. 
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C: De noite... 

E: De noite? 

C: Quando tudinho tava bagunçando... 

E: Quem tava bagunçando? 

C: Os meninos. 

E: Os meninos da Casa II? 

C: Aí, quando os guarda chegava tudinho, aí, os meninos fingiam que tava dormindo, 

aí, pegava assim correndo, aí, levantava assim (como se eles levantassem os colchões) 

aí, eles caiam, os meninos “buch” batia no pau lá, era uma bagunça danada... 

E: Quem fazia isso, levantava o colchão? 

C: Os guardas. 

E: E eles faziam isso por quê? 

C: Porque Sofia (coordenadora da Casa II) mandou chamar os guardas. 

E: Porque os meninos estavam bagunçando...? 

C: Isso. Aí...Aí... (Cascão continua a desenhar...) Aí, os meninos param de bagunçar, 

quando for uns dos...dez dias já estavam bagunçando. 

E: Quando dava dez dias ele já estavam bagunçando... (afirmo perguntando)? E o que 

era que eles faziam nessa bagunça? 

C: Quebrava as coisa tudo, quebrava tudo... 

Cascão relata, então, não só o comportamento agitado das crianças, como 

também um outro modo de contenção do comportamento delas que, segundo ele, ocorre 

por meio de “guardas”. Sobre isso, tem-se a informação, da qual se tomou 

conhecimento durante o trabalho de estágio realizado pela autora deste trabalho, de que 

a guarda municipal era, em alguns momentos, chamada para auxiliar na segurança da 

Casa quando em dia de visita dos pais, e, talvez, seja a esses guardas que Cascão faz 
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alusão, no caso, sendo acionados em outra situação da instituição, no contato direto de 

coação das crianças para estabelecimento da ordem e da disciplina e sua manutenção.   

Como foi visto anteriormente, o que se tem no período atual é o reconhecimento 

de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, diferentemente de “menores”, da 

“situação irregular”, em que o foco era justamente crianças e adolescentes à margem da 

sociedade e de seus direitos. Como Pinheiro (2006) ajuda a pensar, a representação 

social desse público como sujeitos de direito coexiste ainda hoje, na prática, com as 

representações geradas e aplicadas, inclusive oficialmente, no passado, corroborando 

para que o respeito aos direitos ligados à infância e à adolescência, como afirma Paiva 

(2008), ainda não ocorra inteiramente, também sendo verdade a falta de entendimento 

real, por parte de muitos, dos preceitos trazidos pelo ECA.  

Pinheiro (2006) aponta para três representações sociais anteriores a de “sujeito 

de direitos”, brevemente esclarecidas a seguir: objeto de proteção social, de controle e 

disciplinamento e de repressão social. A primeira, diz respeito à preservação da vida da 

criança e do adolescente, implicando ações destinadas à garantia da sua vida. A segunda 

abraça a idéia de que a formação desses indivíduos fosse realizada, justamente, por 

meio do controle e do disciplinamento, aplicados, então, na escolarização e 

profissionalização destinadas a esse público. E a terceira aponta para a coerção como 

caminho, para a ação de punir como instrumento de correção. Cada uma delas teve um 

período próprio de criação histórico-social, passando a atuar paralelamente, com maior 

ou menor força, a partir de suas constituições. Dessa forma, não foram extintas quando 

o processo de redemocratização do Brasil impulsionou o olhar sobre a criança e o 

adolescente como sujeitos de direitos, baseado na igualdade perante a lei e no respeito 

às diferenças. Essa nova representação configura-se oposta às outras três, 
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segmentadoras e excludentes, direcionadas sempre a conjuntos de crianças e jovens 

cujas condições sócio-econômicas eram desfavoráveis.                                                 

Assim, o uso de castigos físicos, da coerção pelo medo ou pela força se 

correlaciona com a história anterior da legislação e da ação destinadas ao grupo infanto-

juvenil e, possivelmente, o discurso de Cascão permita que se tome contato com 

práticas exercidas no momento presente, embasadas por mecanismos de tratamento 

desse grupo contrários ao que é proposto pelos dispositivos legais em vigor, mas 

enraizados em instituições, serviços de atendimento e nas pessoas que os compõem. 

 

IV. 1. c) Acolhimento institucional no momento do trabalho de campo 

 Embora reconhecendo a falta ou a saudade da família de origem, como se verá 

na categoria seguinte, as crianças, a respeito do acolhimento institucional no momento 

do trabalho de campo, relataram como positiva a percepção do abrigo em que se 

encontram. Em diálogo com Cascão, ele coloca: 

E: E o que é que você acha, Cascão, de morar aqui? 

C: Bem.  

E: Bem? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

 Uma idéia também presente quando ele, ao participar dos procedimentos com 

figuras, aponta que algumas das crianças das figuras viveriam também no abrigo em que 

ele está: 

E: (...) E sobre as crianças que não estão com a família, que são os meninos, 

né?(Cascão havia decidido para as meninas estarem em convivência familiar e os 

meninos não) Eles estão onde? 

C: No abrigo. 
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E: No abrigo? E você falou que eles se conheceram nessa casa aqui, eles estão nessa 

casa aqui ou estão em outra? 

C: Nessa casa aqui. 

E: Tão nessa casa?(Aponto o local onde estamos). 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Então, eu vou deixar as meninas mais pra cá, que estão na família e os meninos mais 

pra cá. E como é essa casa onde os meninos estão? 

C: Uma casa muito, muito boa, é uma casa mais do que boa, só sei dizer isso. 

 De maneira próxima expõe Magali: 

E: O que você acha de morar aqui? 

M: Eu acho legal aqui. 

 Na continuação do diálogo, Magali fala sobre o que faz com que ela perceba a 

instituição como “legal” e, quando o faz, coloca em seu discurso um comparativo com a 

casa em que morava com a mãe. Nessa espécie de contraposição realizada pela menina, 

o ambiente que atende às necessidades de comer e dormir é o abrigo, sendo que, na 

convivência com a mãe, isso não lhe era atendido de forma adequada, pelo menos, 

segundo a própria criança, como está exposto abaixo: 

E: Legal como? 

M: Porque aqui é bom, aqui a pessoa come e dorme. Lá na minha casa eu não dormia 

direito. 

E: Não dormia, não? 

M: Dormia não. 

E: Por quê? 

M: Porque. Minha irmã se acordava se alevantando, se alevantando pra cuidar das 

coisa. 
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E: Sua mãe se levantava? (Não escutei, na hora, que era a irmã, mas parece que ela 

realmente queria dizer “mãe”, pois não corrige). 

M: Minha mãe se levantava acordando todo mundo.  

E: Hum. 

M: Ela se acordava lá batendo...Ela nem se acordava direito já...com aqueles pesão 

de...aí ficava, parece que é doida...Ela ficava, se acordava...Fechava as janelas, aí 

ficava no meio da casa andando sozinha. Aí, eu não dormia direito. Só mesmo quando 

eu tava no meu quarto pra eu dormir direito. 

E: Por que você acha que ela não dormia direito? 

M: Sei lá. Meu padrasto, ele...Minha mãe saia, aí, ele pegava um cabo de vassoura e 

metia na cabeça da gente. 

E: Quem?  (Não havia escutado direito). 

M: Meu padrasto. 

E: Seu padrasto? 

M: Humhum. 

E: E o que você achava do seu padrasto? 

M: Meu padrasto, sabe? Vivia dando na gente. 

Col
46

: E sua mãe fazia o quê? 

M: Hum? 

Col: E sua mãe? 

M: Minha mãe, ela gostava da gente, gostava, mas depois ó...Ela dava na gente, dava 

na gente de cinturão. 

E: Davam em vocês de cipó? 

M: De cinturão. 

                                                 
46 Essa terceira pessoa que interage na entrevista é uma das colaboradoras a que já me referi. Esta, 
especificamente, ainda pôde participar de alguns momentos com as crianças, como o exposto aqui. 
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Col: Então, ela não dizia nada quando seu padrasto dava em vocês? 

M: Não, ela fazia “É mentira desses meninos que num...são um bando de mentiroso”. 

Não acreditava na gente não. 

 Nesse momento47, o que Magali pensa a respeito do lugar que a acolhe entra em 

acordo com os estudos, de diferentes autores, que Poletto e Koller (2008) indicaram na 

sua busca bibliográfica e que apontam para experiências “positivas e saudáveis” (p. 

410) em locais de acolhimento institucional de crianças. Locais que são pensados para 

favorecerem o desenvolvimento humano e se configurarem protetivos e, de fato, muitas 

vezes, assumem essa função em relação às dificuldades encontradas no contexto 

familiar, aparecendo, assim, como chance de escapar de um sofrimento real. Uma via de 

escape e proteção, neste abrigo, em relação ao atendimento às necessidades básicas, 

como o que apresenta a própria fala de Magali: comer e dormir direito, mas também, 

embora isso não seja colocado explicitamente, em relação à ausência da violência, 

abrangendo agressões físicas e morais (as crianças eram chamadas de mentirosas), que 

ela sofria, continuamente, segundo o seu relato, na casa da mãe, por parte desta e do seu 

companheiro. A ocorrência de maus-tratos intrafamiliares é afirmada em relatórios 

psicossociais das crianças, apresentados anteriormente, que atribuem a esse casal a 

prática de violência psicológica contra as crianças, negligência materna e violência 

física, citada em relação ao padrasto, sobre o qual também recai acusação de tentativa 

de abuso sexual contra Magali, mas, acerca disso, para a pesquisadora deste trabalho, 

ela não falou nada. 

 Ainda é trazido pela menina, corroborando com a discussão acima, a 

possibilidade de se pensar o acolhimento institucional como, realmente, uma alternativa 

a uma dada convivência familiar. Embora não explique ou detalhe, Magali, ao conversar 

                                                 
47 Em outro, Magali fala sobre a falta do pai e sua vontade de morar com ele, o que será abordado 
posteriormente. O trecho discutido está relacionado com a vivência com a mãe. 
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sobre a situação de um adolescente que já tinha estado na Casa Lar, tendo retornado 

para a família de origem e, depois, voltado para a instituição, fala sobre essa volta como 

escolha e vontade do jovem, o que sugere que Magali admite a possibilidade do abrigo 

como preferível, dependendo de que outro contexto, além desse, é oferecido.  Assim é 

visto a seguir: 

(Falávamos sobre um adolescente que já tinha estado na Casa Lar e que retornou)    

E: Hum... e você sabe por que foi que ele voltou? 

M: Sei, porque ele quis voltar, ele pediu para voltar. 

E: E ele disse por que ele quis voltar? 

M: Porque ele queria voltar. 

E: Mas ele não falou porque que ele queria voltar, não? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça).   

 Sobre Cebolinha, corroborando o que é trazido pelas outras duas crianças, ele se 

refere à Casa Lar como um lugar do qual gosta: 

E: E daqui, o que você gosta de fazer? 

C: De brincar. 

E: De brincar? De brincar de quê? 

C: De brincar de atirei o pau no gato... 

E: Hum. 

C: De todas coisa que a gente brinca. 

(...) 

E: Tem alguma coisa de que você não gosta aqui? 

C: Não. Eu gosto. 

E: Você gosta de tudo? 

C: Gosto. 
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 E Cascão também tem um discurso similar ao de Magali, apresentado na 

atividade com figuras, sobre enxergar o abrigo como um lugar de escolha possível 

frente a um contexto sofrido: 

E: Então, esses três (crianças personagens, cujos nomes dados por Cascão é o seu 

próprio, o de Cebolinha e o de outra criança abrigada) que estão em um abrigo porque 

o pai levou porque tava dando trabalho, eles podem voltar pra família, o que você 

acha? Eles podem um dia voltar para a família?  

C: Cascão (Cascão coloca o seu próprio nome no personagem) pode e Dudu (nome de 

outra criança abrigada e nome de um personagem) também, mas Cebolinha (coloca o 

nome de Cebolinha em outro personagem) não pode não. 

E: Por quê? 

C: Porque o pai e a mãe dele dava tanto nele, dava tanto, tanto, tanto que Cebolinha 

não queria ficar nem com o pai nem com a mãe. Cebolinha resolveu ficar no abrigo. 

 As percepções mostradas pelos sujeitos se mostram interessantes, pois provocam 

a reflexão sobre as possibilidades de desenvolvimento que as crianças podem ter no 

abrigo, indo ao encontro da defesa de que é possível ter nele experiências que 

promovam o bem-estar da criança (Dell’Aglio, 2000; Poletto & Koller, 2008). Essa 

consideração é vislumbrada mesmo que o seu contexto, teoricamente, não seja o ideal, 

devendo ser evitado ao máximo e ter o caráter de brevidade como indica os dispositivos 

normativos e legais sobre o direito à convivência familiar e comunitária. É, sem dúvida, 

uma medida a ser tratada como admissível em casos de violação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, como a dos próprios sujeitos deste estudo.  

Relacionada à questão do acolhimento institucional, ainda é preciso estar atento 

acerca de que alternativas estão sendo postas para essas “famílias violadoras”, após a 

colocação de seus filhos em um abrigo, para que possam fortalecer e recuperar seus 
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vínculos, como defende o PNCFC, laços que foram desestabilizados e corroídos em 

situações de vulnerabilidade. Cabe, então, como inspira Rizzini et al. (2006), colocar em 

pauta no debate social, de forma urgente, se, realmente, as políticas sócio-familiares 

apresentam-se eficientes, se estão sendo empoderadas e apoiadas as famílias cujos filhos 

retornam de uma acolhimento institucional, como são assistidos todos nesse reencontro 

e que tipo de (des)amparo vivenciam aquelas que perdem o poder familiar ou abrem 

mão do mesmo.  

Retornando aos discursos das crianças, ao pensar a partir de Rossetti-Ferreira 

(2006) e Poletto e Koller (2008), pode-se reconhecer que existem múltiplas e diversas 

situações desenvolvimentais (na família ou no abrigo, ou em outros contextos) que 

podem ser tanto favoráveis ao existir humano como mutiladoras de subjetividades. A 

atribuição de sentido ao abrigo de forma a considerá-lo positivamente parece um 

importante elemento indicativo de que a situação de institucionalização pode se 

constituir como algo que não apresente em si circunstâncias traumáticas ou negativas 

(embora, justamente, elas podem acarretá-lo), sendo um local onde o sujeito pode se 

sentir bem e se desenvolver, não obstante possa sentir a falta da família e de uma 

convivência familiar propriamente dita (a dinâmica da instituição locus se assemelha a 

uma dinâmica familiar, mas não o é, de fato, para as crianças deste estudo, como será 

possível perceber ao longo da análise); a qual, quando atendidas as necessidades da 

criança, é o mais desejável e defendido.  

Também foi possível identificar a constituição de vínculos que são significativos 

para as crianças, o que pôde ser observado ao longo dos cinco meses em locus, quando 

os sujeitos da pesquisa demonstravam e recebiam carinhos e atenção entre si e com a 

família da mãe social, e, dentro dos próprios procedimentos, quando, por exemplo, 

Cebolinha pede para que a autora desta dissertação faça um coração e escreva, dentro 
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dele (ele aponta o local), “Chico Bento é meu irmão e Dudu é meu amigo”, referindo-se 

a duas outras crianças que estavam abrigadas e que são irmãs. Enquanto a frase está 

sendo escrita, ele pede para que seja acrescentado “e Mônica”, uma irmã dos meninos 

Chico Bento e Dudu e que também estava no abrigo, mas é dito que o acréscimo 

solicitado não cabe no desenho do coração e ele diz que tudo bem e que poderia deixar 

como estava. Quando é lido para ele o que está escrito, também é perguntado se Chico 

Bento é irmão dele. Cebolinha responde que sim. Então, é feito outro questionamento: 

E: Você não disse que só eram quatro irmãos? Você, Magali, Denise e Cafufa (irmãs 

citadas por Cebolinha)? 

C: Ele é irmão de parte de Deus. 

E: Ah, ele é irmão da parte de Deus. 

Assim como o que é defendido dentro da perspectiva sócio-histórica e da 

RedeSig, a presença de relações afetivas positivas, como aponta Siqueira e Dell’Aglio 

(2006), é de elevada importância ao desenvolvimento, auxiliando fortemente no 

transcorrer desse processo e contribuindo para a qualidade de vida do sujeito, pois 

promovem orientação, proteção, modelos identificatórios. Especialmente, acerca do 

relacionamento entre pares, ele traz consigo aspectos que dizem respeito ao 

compartilhamento de sentimentos positivos e negativos, proporcionando apoio mútuo, 

cujo efeito nas crianças ajuda no enfrentamento de situações difíceis, como, em geral, é 

a situação que envolve o acolhimento institucional. Lembra-se que, as interações 

criança-criança e o relacionamento entre elas podem, inclusive, de acordo com o que foi 

observado por Alexandre e Vieira (2004) em sua já mencionada pesquisa, funcionar de 

forma similar à relação de apego da díade mãe-criança destacada pela Teoria do Apego 

de John Bowlby. 
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 Dentro dessa subcategoria ainda é importante destacar a fala de Cebolinha 

quando se refere ao fato de “estar” no abrigo, mas não de morar nele. Seu discurso é 

indicativo do sentido provisório que tem a instituição para o menino, embora ele não 

estime quanto tempo essa condição irá durar. Cebolinha não se percebe morando na 

Casa Lar, ou seja, fazendo desse lugar sua habitação permanente. Para a criança, apesar 

de ela dizer não saber o que pode acontecer com ela no futuro, como pode ser visto mais 

adiante na análise, a casa que é dela é a da família do origem e o abrigo é um local de 

passagem. Uma concepção que está presente no discurso do menino mesmo já estando 

desde 2007 em situação de acolhimento institucional, ou, talvez, o sentido de 

transitoriedade se dê, justamente, por ter passado por duas instituições, além da que está 

no momento, deixando para ele a experiência de passagem como marca, idéia já 

encontrada por Rizzini e Rizzini (2004) no discurso de adolescentes abrigados. Segue-se 

o trecho do diálogo com Cebolinha: 

(Conversávamos sobre o lugar em que Cebolinha mora e que ele havia dito que era uma 

casa) 

E: Pronto, além dessas coisas que você me disse, tem mais o quê nessa casa, além de 

coisas, de objetos, tem o quê? 

C: Tem muito negócio lá na minha casa, tem brinquedo... 

E: Na sua casa ou nessa casa aqui (aponto para o lugar onde estamos)? 

C: Na minha casa e nessa.  

(...) 

E: E nessa casa aqui, tem pessoas que moram nessa casa, quem é que mora nessa casa 

(aponto para o lugar onde estamos)? 

C: Tia Maricota (mãe social), tia Cascuda (parente da mãe social), Jeremias (criança 

da família da mãe social), Franjinha (criança da família da mãe social), Dalila 
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(adolescente abrigada), pronto... só isso. Aninha (parente da mãe social)... (Cebolinha 

parece se confundir). A senhora colocou quem mesmo?  

E: Tia Maricota, tia Cascuda... 

C: Não bote tia Cascuda não que ela não mora aqui, não. 

E: Aninha... 

C: Aninha. (Cebolinha chama um cachorro que ele vê e eu digo que depois ele poderá 

brincar com o cachorro). 

E: Quem mais Cebolinha? 

C: Só eles. 

E: E você não mora nessa casa, não? 

C: Moro.  

E: E quem mais? 

C: (Depois muda de idéia) Eu não moro nessa casa, não. 

E: Hã? 

C: Eu só estou aqui, eu não moro aqui nessa casa não. Eu só estou aqui. 

Para o menino, então, seu lar continua sendo a casa de sua família, afinal, ele 

ainda não parece ter vivido nenhuma estabilidade de moradia e mesmo de definição de 

seu momento atual, sendo, ao mesmo tempo, ausente o contato com familiares e não 

esclarecida a possibilidade de adoção. 

Para entender melhor a percepção das crianças sobre a instituição onde se 

encontram, retoma-se a afirmação já apresentada na fundamentação teórica de Rossetti-

Ferreira (2006): “(...) torna-se fundamental e emergente reconhecer e buscar 

compreender as situações desenvolvimentais dentro de um paradigma da complexidade, 

abrindo-se à diversidade, às múltiplas perspectivas possíveis.” (p. 38). Dessa forma, o 

desenvolvimento do ser humano não se restringe a um aspecto, pois é um processo 
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complexo, dependente de como os diversos fatores, social, econômico, cultural, 

genético... articulam-se, de maneira dialógica, em um contexto específico e para um 

sujeito singular, que constrói, ao longo do processo e dinamicamente, relações e 

interações com outras pessoas, formando com elas e o entorno infinitas redes de 

sentidos. 

Assim, destaca-se a percepção que as crianças têm sobre o abrigo e que se afasta 

da percepção como lugar traumatizante e aniquilador de subjetividades, o qual, pelo 

menos do ponto de vista delas, parece possuir condições de proporcionar bem-estar aos 

sujeitos institucionalizados. Esses sujeitos serão, certamente, afetados em seus 

caminhos desenvolvimentais pela situação na qual se encontram, mas de que forma isso 

se dará e a valoração a ela atribuída dependerá de como ela será enfrentada, vivida e 

sentida por esses sujeitos e de que recursos e apoio a eles serão oferecidos nesse 

contexto.  

Para Cascão, Cebolinha e Magali, o saldo do momento atual parece positivo, 

embora, como se discutirá mais adiante, outros desejos e sentimentos das crianças estão 

implicados na conjuntura presente. Retoma-se que, de forma alguma, deve-se 

inferiorizar, subestimar ou ignorar o sofrimento e as situações traumáticas 

experienciados por crianças que estão institucionalizadas, afastadas de suas famílias de 

origem, rompendo, muitas vezes, seus laços com elas. Mas, mesmo diante disso, é 

preciso impedir que sejam destinados à doença mental (favorecendo profecias auto-

realizadoras), que seria, supostamente, advinda desse rompimento, do seu histórico 

familiar, biológico e institucional, condenando-os, por vezes, à marginalidade, sem 

considerar as superações e bons momentos vividos, as muitas formas de compreender e 

lidar com a realidade e de estabelecer relações importantes com outras pessoas além dos 
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genitores, como foi percebido em relação às três crianças durante a permanência em 

campo. 

A idéia restrita de predestinação à anormalidade deixa de lado, tal como se 

infere de Costa e Rossetti-Ferreira (2009), Rossetti-Ferreira (2006), Silva e Ferreira 

(2002), a capacidade de se desenvolver e de ressignificação constante, que não se 

extinguem na infância ou adolescência e, assim, colabora para o reforço do preconceito 

e da estigmatização de sujeitos, cujos direitos já foram tão violados. 

Com a categoria seguinte, ver-se-ão as influências das experiências familiares 

marcando essas crianças, estando diretamente implicadas na medida de acolhimento 

institucional, na percepção do abrigo pelos sujeitos, mas também representadas (por 

meio de parentes indicados por Magali, Cebolinha e Cascão) como lugar de que sentem 

falta e ao qual pertencem.  

 

IV. 2. Família 

IV. 2. a) Dinâmica da família 

 Acerca da dinâmica familiar apresentada pelas crianças, destaca-se a presença de 

vários fatores de risco no contexto de suas famílias. A partir das interações com as 

crianças foi possível destacar e analisar tais fatores, procurando observá-los integrados a 

seus ambientes particulares e entender como esses ambientes se articulam à conjuntura 

geral, constituída por problemas socioeconômicos de toda ordem, enfrentada por 

diversas famílias no Brasil. 

A violência é um dos fatores que se destaca, sendo que Magali e Cascão 

abordam essa questão de modo frequente, mesmo que de formas distintas e, no caso de 

Cascão, em situações hipotéticas/imaginadas, não dizendo respeito diretamente ao seu 

núcleo familiar de origem.  
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O menino, na brincadeira com figuras, envolve todas as famílias dos 

personagens em situações de violência por parte dos pais e apresenta essa prática como 

punição imposta às crianças por “dar trabalho” (relacionado, em geral, é importante 

lembrar, a descumprimento de alguma regra, desobediência, brigas, mentiras etc). A 

violência se expressa em agressão física e, inclusive, envolve o personagem com o 

nome da sua irmã Rosinha.  As famílias imaginadas por Cascão, além de fazerem o uso 

da violência como forma de punição também coloca as crianças, aquelas que parecem 

exceder um limite do “dar trabalho”, no abrigo, como pode ser percebido em exemplos 

discutidos em “Motivo do acolhimento institucional”. Um trecho em que a criança da 

figura que ele chamou de Rosinha sofre agressão é interessante para exemplificar o 

afirmado: 

Cascão 

E: Tá. Como é a família que Rosinha tá? 

(...) 

C: Ah, é o pai bate em Rosinha porque ela fica só arengando com os meninos.  

E: Com os meninos? Quem são esses meninos? 

C: Com as amigas dela. 

E: Humm. São amigas dela, aí Rosinha fica arengando e o pai dá
48

 nela.  

 Magali também apresenta situações violentas no mesmo procedimento, 

chegando a atribuir a essas situações o querer da criança sair do convívio familiar e ir a 

um abrigo:   

E: E Isabel?(Perguntava sobre o motivo do abrigamento dos personagens nessa 

condição). 

                                                 
48 O verbo “dar” é muito utilizado no contexto regional como sinônimo de “bater”. 
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M: Porque ela fugiu de casa. Ela disse que não agüentava ficar em casa porque a mãe 

dela batia nela muito. 

Além da forte presença da violência nos discursos de Magali e Cascão, a 

vivência na rua por parte das famílias comparece nos discursos de ambos os sujeitos 

quando criaram uma família (procedimento de imaginar uma família que não a deles) e 

contaram um pouco sobre a vida dessas famílias, o que pode refletir experiências de 

suas realidades antes do acolhimento institucional.  

No caso de Cascão, a denúncia de mendicância noturna dele e de sua irmã 

Rosinha - incitada pela mãe (que não possuía residência nem renda) - consta nas 

informações oficiais conseguidas a seu respeito.  E apesar de experiência similar não ser 

declarada nos relatórios de Cebolinha e Magali, ela parece provável diante dos outros 

dados existentes, como a não residência fixa da mãe, com quem estavam as crianças 

antes do abrigo (nos relatórios, consta que a mãe residia em um bar), a qual também não 

tinha trabalho fixo (trabalhos esporádicos como empregada doméstica). Exemplos da 

falas das crianças, quando abordam a vivência na rua, são postos em sequência: 

Cascão 

(Conversávamos sobre a família criada por Cascão) 

C: Aí, eles dois (aponta para Roberto e Sílvia – casal desenhado por Cascão), pediu a 

ele pra dormir no prédio. 

E: Sim, então... 

C: Morar com eles (Robson e Pipa
49

 – casal desenhado por Cascão. O personagem 

Robson é irmão de Sílvia). 

                                                 
49 Nome alterado por ser o mesmo de uma adolescente em acolhimento na Casa Lar. 
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E: Sim, aí, Roberto e Sílvia (com os filhos: Katiano e Carminha Frufru
50

 – também 

desenhados) pediram pra morar no prédio com Robson e Pipa (filhos: Cascão e 

Rosinha – todos desenhados por cascão)? 

C: Foi. 

(...) 

E: E eles moravam onde antes? 

C: No meio da rua. 

E: No meio da rua? 

C: (Risadas). Quem? 

E: É... Roberto e Sílvia. Era no meio da rua? 

C: No meio da rua... 

E: Com os filhos? 

C: Na rua. 

(...) 

E: Como era... viver no meio da rua? 

C: Era uma coisa muito braba. Quando era dia de chuva, aí, eles se molhava. Não 

tinha como dormir. 

  

Magali 

(No desenho de uma família imaginada, Magali faz, primeiramente, várias crianças, 

fazendo a família das crianças em seguida) 

E: E essas crianças o que é que elas faziam? Quer dizer, eram crianças ou não? 

M: Era.  

E: Era criança. Mas tinha alguém que era maior? Tinha... 

                                                 
50 Nome alterado por ser o mesmo de uma adolescente em acolhimento na Casa Lar. 
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M: Não, era tudo criança. Aí, aí também quando eles num tinha casa, a mãe botava 

eles pra pedir esmola. 

E: Sim, antes deles morarem nessa casa aí (desenhada pela menina)? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: A mãe botava as crianças pra pedir esmola, é? 

M: Humhum. As criança descalço, aí, o povo pegava e dava. 

 Magali comenta ainda a vivência de rua em sua história de vida, inclusive, 

relacionada ao fato de seu tio ter chamado a polícia, a qual teria sido a responsável por 

levá-la junto com Cebolinha para o acolhimento institucional, como se encontra no seu 

dizer também analisado anteriormente em “Motivo do acolhimento institucional”: 

M: Meu tio chamou a polícia para o nosso bem. 

E: Ainda não entendi. Seu tio chamou a polícia e o quê? (Na hora não consegui escutar 

o que ela estava dizendo). 

M: Para o nosso bem. Porque ele disse que não agüentava mais ver os sobrinhos dele 

no meio da rua. A gente só vivia no meio da rua. Eu saia mais umas pessoas, ele me via 

aí ficava “Magali, Magali, venha cá”. Aí eu não obedecia a ele (fala alguma palavra 

que não entendo no gravador). 

E: E você acha que ele fez isso pro bem de vocês?  

M: Eu acho. 

 Referente à temática que emerge das falas das crianças, Vasconcelos et al. 

(2009), coerentemente com Cavalcante et al. (2009) e Azôr e Vectore (2008), afirmam 

que existe a influência, nos grupos familiares do público de crianças institucionalizadas, 

de numerosos fatores de risco por eles enfrentados e que podem tornar vulneráveis as 

crianças e adolescentes a ocorrências de negligência, vivência de rua, violência física, 

psicológica, sexual..., as quais se ligam às dificuldades socioeconômicas, culminando 
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com o acolhimento institucional desses sujeitos. Vasconcelos et al. (2009) apontam 

estudos nacionais e internacionais que indicam o fator pobreza como forte contribuinte 

para o embate cotidiano com circunstâncias desiguais e arriscadas, condições 

subumanas de atendimento de necessidades básicas: alimentação, saúde, habitação, por 

exemplo, reflexo de uma rede de apoio social precária no oferecimento do bem-estar 

familiar e do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Contudo, não é possível lidar 

com as famílias brasileiras por meio da lógica de que condições difíceis de subsistência 

permitam que sejam delas retirados os filhos, sendo institucionalizados. 

Diante dessa realidade, porém, é preciso estar atento ao fato de, em geral, o 

aspecto socioeconômico não se apresenta isolado, sendo reforçado por outros 

indicadores, como, por exemplo, maus-tratos (Azôr & Vectore, 2008). Assim, tal 

conjuntura, que une à pobreza diversos outros problemas sociais, deve receber mais 

atenção real do Estado e dos governos, pois, ao mesmo tempo que os núcleos familiares 

tratados aqui não podem ser isentos da responsabilidade pelas condições de risco 

impostas a essas crianças, quando sob os seus cuidados, também são vítimas da falta de 

suporte social estatal, da ausência de políticas públicas eficientes e eficazes para o 

cuidado e o atendimento às famílias que, como um todo (considerando todos os seus 

integrantes), estão mais expostas às desigualdades econômicas e a todas as dificuldades 

de sobrevivência que elas, frequentemente, acarretam. É importante refletir sobre o que 

é destinado às famílias, nos casos apontados, violadora dos direitos dos seus filhos, e 

não ignorar que a Constituição, em seu artigo 226, parágrafo oitavo, estabelece como 

competência do Estado assegurar assistência a toda e qualquer família no Brasil, na 

pessoa de todos os seus membros, cabendo ao Estado criar mecanismos para coibir 

violências nas relações entre eles. 
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Visando entender as dinâmicas de funcionamento dessas famílias, pode-se 

ponderar que: 

De maneira geral, a família é considerada o primeiro e o 

principal contexto de desenvolvimento da criança, 

justamente porque tem obrigações e responsabilidades 

bem específicas ao longo da trajetória de socialização da 

criança. Desse modo, é dever dos pais cumprir funções de 

sustento, educação e assistência aos filhos, procurando 

colocá-los a salvo de qualquer forma de abandono, 

violência ou discriminação. Entretanto, a pobreza pode 

levar pais e outros cuidadores a falhar ou se omitir nessas 

tarefas. Nessas circunstâncias, a experiência de 

convivência familiar tende a se realizar em um contexto 

marcado por uma série de privações que são decisivas 

para o bem-estar físico e emocional da criança 

(Cavalcante et al., 2009, p. 616). 

 Magali, no entanto, no que diz respeito ao relato da violência, parece reproduzir 

um sofrimento enfrentado por si própria (agressão por parte da mãe e, principalmente, 

do padrasto, acusado de tentativa de abuso sexual também; conduta negligente por parte 

da mãe; uso de drogas por ambos – de  acordo com os dados oficiais já descritos e com 

o discurso de Magali) e que a leva a comparar o momento atual e o contexto familiar 

anterior, de forma a colocar esse último em uma posição negativa em relação ao 

primeiro, o que pode ser conferido na análise feita em “Acolhimento institucional no 

momento do trabalho de campo”. Para que se possa compreender um pouco mais do que 
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é trazido pela menina e o que relata sobre as experiência que viveu junto aos seus 

familiares, apresenta-se, aqui, sua própria fala: 

(Conversávamos sobre o convívio familiar anterior ao acolhimento institucional) 

M: Aí, depois, meu pai, meu pai, minha mãe se separaram, a min... aí, a minha mãe 

arranjou outro homi... 

E: Sua mãe arranjou outro homem...  

M: Aí, a gente só dizia que não. Aí, minha mãe saía e só voltava..., se a gente ficasse, 

(Magali fala algo que não é possível entender) metia o cassete na cabeça da gente, ele 

metia o cabo de vassoura na cabeça da gente. Aí, Cebolinha, aí, Cebolinha falava 

mesmo assim: “Você né meu pai não, você né meu pai não”. Ele dizia: “E se você não 

calar a boca eu meto isso também em você.” Aí, Cebolinha: “Apois venha meter, apois 

venha meter, apois venha”. Aí, aí, quando Cebolinha, aí, quando ele ia meter, 

Cebolinha pegou, Cebolinha pegou e meteu a carrera e corria pro meio da rua. 

E: Hum...  

M: Aí, quando, quando Cebolinha correu pro meio da rua, Cebolinha correu pro meio 

da rua, aí, meu padrasto, aí, meu padrasto pegou, pegou e saiu com a vassoura atrás de 

Cebolinha. No outro dia, minha mãe chegou, aí, eu contei tudo pra ela, ela falou desse 

jeito: “Isso é mentira, que ele num ia fazer uma coisa dessa com vocês, isso é mentira, 

isso é mentira”. Aí, eu disse: –“Apois tá, apois pe... pe...pergunte a Cebolinha. 

Cebolinha foi e..., aí, ela foi perguntar a Cebolinha: –“É verdade, mainha, ele pegou, 

eu saí, eu saí correndo e ele meteu o cabo de vassoura na minha cabeça”. Aí, minha 

mãe pegou, brigou com ele, brigou com ele... Aí, minha mãe pegou... 

E: Brigou com quem? 

M: Meu padrasto.  

E: Hum. 
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M: Aí, meu padrasto pegou, ele (acho que Magali fala “o palhaço”) pegou foi pra casa 

da mãe dele. Passou muitos dias lá... Era um auê...  Aí, também quando ele voltou, 

quando ele voltou, aí, minha mãe disse: “Eu num quero mais você aqui”. Aí, ele pegou 

e botou a gente pra fora e fechou a porta e o portão. Aí, a gente ficou: “Mainha, 

mainha abra aqui”. Aí, abriu, quando a gente, quando a gente... 

(Ocorreu uma interrupção: barulho alto) 

M: Quando a gente... 

E: Peraí, eu não entendi, não. Sua mãe brigou com seu padrasto... 

M: Aí, aí, ele pegou foi pra casa da mãe dele. 

E: Certo. 

M: Aí, ele voltou de novo pra casa. Aí, também quando ele voltou, quando ele voltou 

pra casa, aí, quando ele voltou pra casa, aí, minha mãe pegou e disse mesmo assim: 

“Eu não quero você mais dentro de casa, eu já disse isso a você, porque você ainda tá 

aqui?” 

E: Com quem? 

M: Com meu padrasto. 

E: Sim. 

M: Aí, aí, meu, aí, aí, meu padrasto pegou, pegou, botou agente pra fora, fechou o 

portão e a porta, aí, a gente fez: “Mainha abra essa porta”. 

E: Botou você e quem? 

M: E Cebolinha. 

E: E Denise? Tava na casa da sua tia?(Ela já havia me dado essa informação antes). 

M: Tava. Aí, aí, eu disse: “Mainha, abra essa porta”. Mainha abriu a porta, aí, a casa 

tava cheia de sangue. Aí, eu disse: “Mainha, o que foi?”. Aí, ela disse: “Foi nada 

não”.  Aí, também a gente se mudou, a gente se mudou, se mudou pra outra casa. Aí, 
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pegou, minha mãe teve uma briga de novo com meu padrasto. Aí, cortou meu padrasto 

aqui (Magali mostra o local que parece ter sido o braço). Aí, ele fez que fez que 

começou a chorar com aquela cara dele de cínico. Aí, eu disse: “Mainha a senhora 

ainda vai adular ele, é?”. Aí, mainha pegou botou um pano aqui, botou um pano aqui... 

(Magali mostra o local) 

E: Ela que feriu ele aqui? 

M: Cortou ele, cortou ele... aí, depois ela foi adular ele. Aí, minha mãe... aí, todo dia, 

todo dia, eu não dormia, eu ficava, eu ficava assim na calçada (Magali fala algo que eu 

não entendo). Aí, minha mãe deixava a chave comigo, ela tinha duas cópia, era uma 

minha e uma do meu padrasto. Que minha mãe deixava uma chave comigo pra quando 

eu quiser entar em casa. Aí, eu entrei dento de casa, aí, fechei a porta. Aí, meu padrasto 

perdeu a chave, aí, ficou batendo na porta: “Abra isso aqui, abra isso aqui, quando eu 

entrar, quando eu entrar, eu vou bater em vocês, viu?” 

E: Com quem? 

M: Com a gente. 

E: Você e quem? 

M: Mas eu não abri, também, quando ele chegou que ele disse, que ele disse que ia 

bater na gente, aí... 

E: Sim, sua mãe tava em casa não.  

M: (Magali faz sinal negativo com a cabeça). Ela saía todo dia, porque ela só fazia, o 

que ela fazia era só, o que ela fazia era só que é... botar remédio na bebida dos homi 

pra os homi dormir pra ela pegar os bestas. 

(...) 
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M: Aí, quando os homi dormia, quando os homi dormia, quando os homi dormia, 

pegava, fechava o potinho, os homi adormecia, aí, ela pegava e tirava a carteira do 

homi e pegava a do outro. 

E: Hum... 

M: E ia fumar droga com meu padrasto. 

 Segundo o que é percebido nesse relato, a situação de abuso por parte do 

padrasto de Magali ainda é agravada, em um dado momento, pelo descrédito da mãe em 

relação aos filhos, a qual, ainda, acusa-os de mentirosos em uma ocasião específica, 

somente depois acreditando nas crianças. Além disso, de acordo com a fala de Magali, 

constatam-se outros fatores de risco para os irmãos: o modo ilícito da mãe de conseguir 

dinheiro, sendo este destinado ao uso de drogas dessa e do seu companheiro.  

Cebolinha não faz referência à convivência com o padrasto, apresentando sua 

família como seu pai, sua mãe e seus irmãos, morando todos em uma mesma casa, 

excetuando-se os irmãos que, segundo ele, moram em suas próprias casas e Denise que 

mora com um tio. Entretanto, Cebolinha, quando questionado sobre o porquê de estar 

em acolhimento institucional, responde de forma a confirmar o que Magali informa, 

pelo menos no que se refere ao abuso de substâncias químicas da mãe e ainda deixando 

clara a relação que faz disso com sua condição atual. Traz-se, então, o exemplo, 

apresentado anteriormente em “Motivo do acolhimento institucional”, de sua fala:  

E: (...) Você sabe por que você está aqui? 

C: Sei.  

E: Você diz que está aqui e não mora aqui (Cebolinha havia dito isso em momento 

anterior). Você sabe por que está aqui? 

C: Sei. 

E: Por quê? 
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C: Porque minha mãe me deixou aqui sozinho. 

E: Sua mãe te deixou aqui sozinho... E você sabe por que ela fez isso? 

C: Sei. Porque ela estava “beba” (enfatiza essa frase). 

E: Porque ela estava bêbada? 

C: Beba, beba, beba... (Cebolinha fica repetindo a palavra). 

(...) 

E: E Magali está aqui por quê? 

C: Porque a mãe dela deixou ela aqui sozinha. 

E: A mãe dela deixou ela sozinha aqui? 

C: Sim. 

E: Do mesmo jeito que deixou você, foi? 

(Cebolinha faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E por que ela deixou sozinha aqui? 

C: Porque. 

E: Você disse que ela te deixou porque estava bêbada, foi isso? Ela deixou Magali por 

isso? 

(Cebolinha faz sinal positivo com a cabeça). 

 Cascão também aponta o uso de drogas por parte da sua mãe, fazendo uma 

relação dessa situação com a sua condição de abrigo de modo similar a Cebolinha, mas 

adiciona a circunstância em que se encontra seu pai, preso, tal como ele afirma em 

exemplo já demonstrado em “Motivo do acolhimento institucional”: 

E: Você sabe por que Titi e Marina (dois outros irmãos de Cascão, aos quais ele fez 

referência anteriormente, informando que eles estavam morando com a tia Lurdinha, 

tia paterna de Cascão) tão morando com a sua tia Lurdinha? 
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C: Porque Titi e Marina, é.. minha... minha mãe, ela era drogada e meu pai também... e 

meu pai tá na cadeia. 

E: Sim... Sua mãe é drogada e seu pai também, e seu pai tá na cadeia? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Aí, Marina e Titi tão morando com a sua tia? 

C: E eu e Rosinha... Rosinha já foi adotada, e eu tô aqui. 

E: Rosinha já foi adotada e você está aqui.   

 Assim, as crianças reconhecem o uso de substâncias entorpecentes por parte da 

mãe, além de outros fatores que contribuem para estarem afastados de sua família, que, 

no caso de Cascão, apresenta-se como a prisão de seu pai. É importante ainda ressaltar 

que tais informações estão de acordo com o que é trazido pelos relatórios psicossociais 

dos sujeitos e que são circunstâncias apontadas, explicitamente, no ECA como fatores 

dos quais as crianças e os adolescentes devem ser protegidos. Todavia, segundo 

Cavalcante et al. (2009), existe uma “combinação explosiva entre pobreza, 

desagregação familiar e consumo de álcool e outras drogas por cuidadores primários” 

(pp. 616-617) que, frequentemente, tornam as possibilidades de vida e desenvolvimento 

precárias e deterioradas, promovendo um ambiente favorável ao não cuidado por parte 

dos pais frente a seus filhos, ou melhor dizendo, a não garantia dos cuidados mais 

básicos e essenciais sobre esses sujeitos, que deveria deixá-los a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor (art. 18, ECA), buscando 

impedir que fossem alvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, enfim, protegendo da ação ou omissão frente aos seus 

direitos fundamentais (art. 5º, ECA) e da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes (art. 19, ECA). 
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 Em pesquisa realizada pelos últimos autores citados acerca de processos de 

saúde e doença em crianças institucionalizadas, foram constatados, na maioria dos 

casos, que as crianças em acolhimento institucional haviam sofrido situações variadas 

de negligência e abandono por parte dos responsáveis, sendo comum a constatação da 

baixa renda familiar, de moradias em condições insalubres, pais e/ou responsáveis com 

baixa escolaridade. Assim, esse perfil não é muito diferente, em relação às dificuldades 

apresentadas, do encontrado nas informações obtidas sobre os sujeitos em foco neste 

trabalho. E, percebendo ainda similaridades com o que Cavalcante et al. (2008) aponta 

em seu estudo, é um trabalho arriscado separar/assinalar onde termina a privação do 

necessário à subsistência e qualidade de vida das famílias e, de fato, inicia-se a 

reprodução de um modelo de funcionamento familiar que perdura intergeracionalmente, 

marcado pelo descuido em relação a si mesmo, ao outro e ao meio. 

No que se refere à dinâmica familiar dos irmãos Magali e Cebolinha, segundo o 

discurso da menina, essa dinâmica fez com que Magali vivenciasse uma instabilidade 

em relação aos seus cuidadores, no sentido de que já esteve sob os cuidados da mãe, do 

pai, da irmã casada, de um tio e de duas mulheres a quem seu pai a teria “dado”. É 

referente a essa “circulação” de Magali que se trata o discurso dela exposto abaixo:   

M: Minha mãe, ela saia, aí, a gente ficava sozinho dentro de casa. Aí, eu fui para a 

casa do meu pai. Aí, minha mãe chegou.“Eu vou levar os meninos”. Aí, pegou e levou, 

aí, meu pai disse que ela não ia levar. Aí, minha mãe pegou e brigou com meu pai, 

porque ele não tava deixando. Aí, Cebolinha quando viu a minha mãe, correu para o 

braço da minha mãe.  

(...) 
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M: (...) Eu já morei com minha irmã Denise, com a minha irmã Maria (ela parece se 

atrapalhar com o nome das irmãs, corrigindo-se com o último nome, o da irmã que já é 

casada). 

E: Já? 

M: Já. 

E: E como foi? 

M: Ela me levava, ela... Eu não queria ficar com ela, não. 

E: Não? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 

E: Por quê? 

M: Porque... É muito ruim. Eu não saia de perto da minha mãe não, eu ficava gritando. 

Aí, eu passei um bocado de dia com ela, aí, eu esqueci minha mãe, aí, minha mãe de 

novo ia “Denise, Denise, eu vim pegar os meninos” (Mais uma vez Magali parece se 

confundir acerca dos nomes das irmãs). 

E: Aí, você já tinha esquecido da sua mãe? 

M: Já. 

(...) 

E: Aí, você já morou com seu pai, já morou com a sua mãe, já morou com a sua irmã... 

M: Humhum. 

E: Morou com mais alguém? 

M: Morei não... Morei com meu tio, meu outro tio. 

Col: Também era irmão do seu pai?(Dentro de outro assunto, Magali já havia falado 

sobre outro tio paterno). 

M: Era, ele era irmão do meu pai. 

E: É irmão do seu pai? 
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M: (Magali faz sinal positivo com a cabeça). Ele morreu, esse outro tio meu. 

Col: Humm. Você só morou com ele? 

M: Só. 

Col: E uma mulher que você falou para mim que também tinha morado com ela e 

depois sua mãe foi pegar você?(A colaboradora refere-se a uma conversa que teve com 

Magali durante as visitas iniciais ao abrigo, quando os procedimentos individuais 

ainda não tinham iniciado) 

M: O meu pai deu eu. 

Col: Hum. 

M: O meu pai deu eu, aí, minha mãe foi buscar eu. 

Col: Ah, foi? 

M: Foi. 

E: Aí, seu pai deu você e Cebolinha? 

M: Deu só eu, aí, eu só ia se fosse com o meu irmão. 

E: Hum... Aí, você foi com ele? 

M: Aí, a mulher pegou e disse mesmo assim: “Você vai ter que ir, você vai ter que ir, só 

não vai... seu irmão vai também, seu irmão.” Aí, eu fui, aí, também quando cheguei na 

casa dela chorei tanto atrás do meu irmão e do meu pai. Aí, ela fez, “Ó, esqueça todo 

mundo porque agora eu sou sua mãe.” Aí, minha mãe foi buscar eu. 

E: Aí, você passou muito tempo com essa mulher? 

M: Passei, eu já morei com duas mulher. 

E: Foi? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E essa outra mulher? 

M: Essa outra mulher, ela me adotou. 
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E: Ela te adotou? 

M: Não tinha ninguém... deu eu pra ela. Ela era crente. 

E: Ela era crente? (Perguntas às vezes são feitas porque não consigo entender na hora) 

M: Ela me levava para a Igreja. Às vezes, quando ela ia... O filho dela gostava muito de 

mim, eu brincava. 

E: E o que você achava de morar com uma família que era crente? 

M: Achava bom. 

E: Achava bom? E o que você achou quando sua mãe foi te pegar? 

M: Achei ruim. 

E: Foi? 

M: Foi. 

E: Por quê? 

M: Porque tava tão bom, tão bom com a mulher... chegou minha mãe. Eu não queria ir 

não, mas teve que ir.  

E: Cebolinha foi com você dessa vez? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 

E: Não? 

M: Não, sempre fica. 

E: E Cebolinha tinha ficado com quem? 

M: Com meu pai. 

E: E você sabe por que só foi você morar com essa mulher? 

M: Porque ela não quis meu irmão, porque meu irmão é medonho. Ele mexe em tudo. 

E: Seu irmão é medonho e mexe em tudo é? 

M: Ele mexe em tudo. Tudo que ele vê na frente dele faz... ele corre para ver. 

E: Hum. 
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M: Aí, ele quebra. 

E: E o que você achava de morar com a outra mulher, a que não era crente? 

M: Achei ruim. 

E: Achou ruim? 

M: Porque eu não saia pra nenhum canto. Ela ficava com medo. 

E: Ela ficava com medo? 

M: De minha mãe dá uma surra nela. 

E: Da sua mãe dá uma surra nela? 

M: Ela dizia: “Vamos não sair daqui, só quando sua mãe for embora”. Eu fiz: 

“Menina, ela não vai fazer isso não”; –“Cala a boca, menina”. Eu fiz: “Ela já sabe 

que eu tô aqui”...  mas “não”. 

Col: Aí depois, sua mãe foi te pegar na casa dessa mulher? 

M: Foi. 

Col: Foi mesmo? 

M: Minha mãe num me peça não. Eu já disse a ela para ela parar de me pegar.  

Col: Você disse isso a ela foi? 

M: Foi, no dia que ela foi me buscar. Aí, eu não queria ir não. 

E, dentro do mesmo diálogo, quando questionada sobre morar com o pai e sua 

companheira, Magali comenta que essa não gostava da situação: 

M: Porque ela não gostava quando minha mãe ia buscar, ela disse mesmo assim “Eu 

não gosto quando a mãe de vocês vai lá. Esse menino aí corre pro braço dela e ainda 

ela disse que vai buscar o menino e fica na cachorrada e vai lá em casa só arrumar 

briga.” 

 A menina, então, fala sobre suas idas e vindas entre diferentes cuidadores, 

transitando entre famílias, caracterizando um movimento conhecido como circulação de 
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crianças, que ocorre seja por meio de guardas temporárias ou pela adoção (Fonseca, 

2006). A circulação, já comentada na fundamentação teórica deste trabalho, ocorre por 

meio de uma transferência de direitos parentais, entre adultos ou com a participação de 

instituições, conhecida por ser parcial e transitória (Motta-Maués, 2004). Esse 

movimento, especialmente pesquisado pela antropóloga Cláudia Fonseca em grupos 

populares51, parece se constituir como dinâmica alternativa e histórica, presente desde 

tempos coloniais, na vida familiar brasileira e, como a própria pesquisadora ressalta, 

não pode ser considerada, necessariamente, danosa por desviar do padrão hegemônico 

da família nuclear conjugal. Foram inúmeros os exemplos encontrados por ela de 

desvios à norma bem sucedidos (Fonseca, 1999; Fonseca, 2002; Fonseca, 2006). Os 

casos relatados de circulação de crianças são os mais diversos, passando as crianças 

pelos cuidados de pessoas dentro da própria família, como por exemplo, tios, avós; por 

padrinhos; pessoas amigas; vizinhas ou conhecidas; variando em relação ao tempo de 

permanência sob a responsabilidade de cada um e fazendo com que o sujeito forme, 

muitas vezes, laços familiares, inclusive, entre mãe e filho, para além de sua família de 

origem (Fonseca, 2002; Fonseca, 2006). 

 Contudo, a partir da interação e do diálogo construídos com Magali, emerge a 

condição negativa que parece ter tomado a circulação da criança nesse contexto em 

particular. Magali conta como foi difícil a adaptação ao morar com sua irmã e, comenta 

que, quando estava adaptada à situação, diz ter esquecido a mãe – o que assinala para a 

possível ausência dessa no período em que esteve com a irmã, a mãe retira a menina da 

condição estabelecida. Nas duas situações distintas em que foi “dada” pelo pai, é a mãe 

também que a retira dos cuidados das mulheres, tendo Magali experiências 

diferenciadas com ambas. Mesmo classificando uma vivência como boa e outra como 

                                                 
51 Motta-Maués (2004) também discute o fenômeno, mas, especialmente, em relação a classes mais 
favorecidas economicamente. 
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ruim (contribui para essa última, justamente, o medo que a mulher possuía da mãe de 

Magali), a menina comenta, com certo enfado e exaustão, que falava para a mãe deixá-

la com quem a menina já estava, não a procurando mais. Na fala da criança essas idas e 

vindas parecem cansativas, não possibilitando a ela estabilidade nem com os genitores 

nem com os demais cuidadores com os quais conviveu, o que parece se refletir no fato 

de que, embora se refira à experiência com uma das mulheres como uma adoção, não se 

refere à essa pessoa como mãe ou por outra nominação mais pessoal. Mais ainda, as 

“transações”, nesse caso, configuravam-se conflituosas entre os pais de Magali.  

 É sugerido, portanto, que a dinâmica de circulação, não obstante relatada pela 

criança com naturalidade, possibilitando pensar que circulações sejam consideradas 

banais no contexto de Magali, para ela, não se mostrou positiva, coexistindo com 

elementos identificáveis como sofríveis em sua história (a documentada e a relatada por 

ela): as inconstâncias por parte da mãe, desacordo entre os pais, separação entre ela e 

Cebolinha – a qual, assim é possível de perceber com o discurso exemplificado, é 

explicitamente descrita por Magali como dolorosa. 

Complementa a dinâmica apresentada por Magali, o reconhecimento que ela faz 

de um certo abandono, dentro do acolhimento institucional, por parte de sua mãe que, 

como consta em seus relatórios psicossociais e foi percebido ao longo do trabalho de 

campo, fez poucas visitas às crianças e há bastante tempo não vê os filhos. Sobre isso, a 

respeito da mãe, Magali conta: 

M: Quando ela fala de vir buscar a gente ela não vem, ela desaparece. 

 Em outro momento, a menina também diz: 

M: Meu pai ... (Magali fala algo que não é possível de entender) Meu pai e minha 

mãe... aí, minha mãe pegou...aí, minha mãe pegou e disse mesmo assim: “Qualquer dia 

eu venho aqui, visitar vocês, mas não é só todo dia... todo dia, não”... aí, quando falou, 



 

 

146 

quando falou em... em tirar a gente, ela sumiu... quando falou... quando minha... 

quando minha mãe falou em tirar a gente, ela sumiu. 

E: Ela já tinha falado antes? 

M: Ela disse que ia no juiz pra ver, ver... pegar a gente, pra passar final de semana, aí, 

não veio. 

E: Faz tempo que ela disse isso? 

M: Faz. 

 Com base na história de vida de Magali, é interessante perceber como a 

mudança de cuidador e o “abandono” da mãe – sentidos pela pesquisadora deste estudo, 

na fala da menina, com um misto de pesar e culpabilização em relação à genitora – 

reproduzem-se na atividade com figuras da menina, entre os seus personagens. Como 

ilustração da possível marca de sua realidade na brincadeira com personagens criados a 

partir de figuras, tem-se os trechos seguintes: 

E: E Maria Isabel? Como é a família dela? 

M: É... A família dela é muito boa, a família dela. É muito boa. 

E: É muito boa a família de Maria Isabel? 

M: É. 

E: E quem é que faz parte dessa família? 

M: A mãe... Ela tá morando com a tia dela... 

E: Tá morando com a tia dela... 

M: Porque a mãe dela não quer ela. Aí, a tia dela pegou e quis ela. 

E: Mora ela, a tia, mora mais alguém? 

M: Não. 

(...) 
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E: E Júnior (oito anos – havia dois personagens meninos com o mesmo nome por isso a 

distinção com a idade)? 

M: E Júnior, e Júnior... A mãe dele... a mãe dele se sumiu dizendo... dizendo que vinha 

ainda buscar ele e até hoje, aí, a tia dele pegou ele e criou, a tia dele.  

 Para finalizar, considerando tudo o que foi discutido, observou-se que as 

dinâmicas familiares das crianças, apresentadas por elas próprias, estão, destarte, 

intimamente relacionadas com o acolhimento institucional, sendo isso reconhecido 

pelos sujeitos. Ainda assim, em certas ocasiões, esses mesmos sujeitos apontaram a 

vontade de retornar ou estar no convívio de suas famílias, demonstrando que, mesmo 

percebendo de forma positiva o acolhimento institucional atual, o desejo desse convívio 

emerge, talvez, de maneira paradoxal, mas compreensível, visto serem essas as famílias 

que, até o momento, eles conhecem como pertencentes de fato.  

 

IV. 2. b) A vontade de retornar à família de origem 

 Observou-se com a análise do corpus, ao longo da realização dos procedimentos, 

a expressão das crianças sobre um querer voltar ao convívio familiar. Em alguns 

momentos, transmitiram tal vontade de forma a transparecer ser esse um desejo de 

concretização remota, outras vezes, foram mais enfáticos, demonstrando o desejo como 

possível de se tornar real. Independente da maneira como foi expressa ou da frequência 

com que o foi, e mesmo com o reconhecimento de dinâmicas familiares conturbadas, a 

vontade esteve presente no discurso das três crianças, como será exemplificado a seguir: 

Magali  

E: (...) Você lembra qual foi a primeira coisa que você fez quando chegou aqui? 

M: A primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. 

E: Tomar um banho? 
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M: Foi. 

E: E você conversou primeiro com quem? 

M: Tina (assistente social), aí, disse as regras da casa... Aí, me disseram as regras da 

casa, aí, “As regras da casa é essa”. “Tu vai pra Caraúbas”(Praia em que a mãe 

social costuma levar as crianças no carnaval). Aí, Caraúbas, “Eu nem conheço, eu 

nunca não fui”. Aí, “E tu já foi?”, ele disse “Já”. 

E: Quem já foi? 

M: Chico Bento (criança abrigada), inventando. Aí eu disse, eu não vou para Caraúbas 

não, eu vou para minha casa. Eu também não chorei aqui, não.  

E: Não chorou? 

M: Chorei não. 

E: Você disse que ia para a sua casa? 

M: (Magali faz sinal positivo com a cabeça). E nem fui. (E fala algo que eu não consigo 

entender). 

E: Era pra você ir?  

M: Eu quero ir pra minha casa, mais meu irmão, porque aqui eu conheço todo mundo, 

mas eu quero ir pra minha casa. 

E: Qual casa? (Ao mesmo tempo em que eu pergunto, ela responde) 

M: Do meu pai. 

E: Casa do seu pai. 

 Já Cebolinha demonstra explicitamente a saudade que sente de sua família, 

afirmando que sente saudade do pai quando chora e, em outro momento, afirmando que 

pensa na mãe e em uma irmã dele todos os dias. E os irmãos Cebolinha e Magali, de 

maneira similar, completam a sentença “(Nome da criança) mora” com a idéia de morar 

com sua família de origem. No entanto, Magali parece falar sobre uma situação 
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imaginada, apresentando, durante o trabalho de campo, certa clareza em relação à sua 

condição - comentando, até mesmo que, quando é posta a possibilidade de a mãe levá-la 

com o irmão, a mãe “desaparece”, como foi possível verificar em “Dinâmica Familiar”. 

Diferentemente, Cebolinha, expõe o morar com a família como algo real, sendo enfático 

no seu discurso, com trechos já comentados também em “Acolhimento institucional no 

momento do trabalho de campo”, e que vem abaixo, posterior ao de Magali: 

Magali 

E: (...) “Magali mora...” 

M: Magali mora... 

E: É onde? 

M: Numa casa. 

(...) 

E: Quais são as pessoas que moram aí? 

M: Quais são as pessoas? 

E: É. 

M: Minha mãe, meu pai, minha irmã... 

(Silêncio). 

E: Então, na casa onde você mora.. mora sua mãe, seu pai, sua irmã.. qual é a irmã? 

M: A minha irmã Denise, porque o nome dela é esse: Denise. 

E: Sua irmã Denise? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Mora mais alguém além de você, seu pai, sua mãe e sua irmã Denise? 

M: Só. E meu irmão Cebolinha. 

 

Cebolinha 
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 (Conversávamos sobre o lugar em que Cebolinha mora e que ele havia dito que era uma 

casa) 

E: Pronto, além dessas coisas que você me disse, tem mais o quê nessa casa, além de 

coisas, de objetos, tem o quê? 

C: Tem muito negócio lá na minha casa, tem brinquedo... 

E: Na sua casa ou nessa casa aqui (aponto para o lugar onde estamos)? 

C: Na minha casa e nessa.  

 (...) 

C: Eu só estou aqui, eu não moro aqui nessa casa, não. Eu só estou aqui. 

(...) 

E: Quem é que está na sua casa hoje? 

C: Quem está morando na minha casa? 

E: Sim. 

C: Meu pai e meus irmãos. 

  Na mesma atividade realizada com Cascão, ele também completa a frase com a 

idéia de morar com a família de origem. Embora, inicialmente, aponte a Casa Lar, ele, 

em seguida, muda para a família e, assim, é visto abaixo: 

E: E Cascão mora? 

(Silêncio). 

C: No Parque. 

E: Onde é que você mora? 

C: Casa Lar ... não, Parque da Areia. (Local, com nome fictício, onde a tia Lurdinha, 

que teve a pretensão de adotá-lo, mora).  

E: Cascão mora em Parque da Areia? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 
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(...) 

E: No Parque da Areia com quem? 

C: Com a minha tia. 

E: Qual tia? 

C: Com minha tia Lurdinha...  

E: Com a minha tia Lurdinha? (Repito o que ele diz). 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Mora mais alguém, além de você e tia Lurdinha? 

C: É... Meu tio, Sansão. 

E: Seu tio Sansão... 

C: Giselda ... e Jotalhão (filhos dos tios Lurdinha e Sansão) ...  e meus dois irmãos 

(refere-se a Titi e Marina)... a senhora já sabe (Já havíamos conversado sobre sua 

família antes). 

E: A irmã de Jotalhão também? 

C: É. A senhora já sabe... 

E: (Interrompo Cascão) Sim, é Giselda, né? E Titi e Marina, é? 

C: (Cascão faz sinal positivo com a cabeça) E Rosinha. 

E: Rosinha também mora lá? 

C: Mora. 

 A forma como Cascão se expressa no momento do procedimento parece indicar, 

realmente, um desejo que ganha forma em uma fantasia da criança, na sua imaginação, 

mas que foge da realidade que ele conhece. Isso porque, na sua construção de moradia, 

está a família da tia que quase o adotava, mas que desistiu, juntamente com sua irmã 

Rosinha, já adotada por uma outra família, e da qual tanto sente falta, apresentando uma 

forte ligação afetiva com ela e sempre expressando a saudade que sente da irmã: 
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(Cascão havia me perguntado se eu sentia falta de alguém e eu tinha respondido que 

sim, da minha avó, e explico que ela faleceu. Volto a perguntar para ele e o questiono se 

sente falta de alguém) 

C: Sinto falta da minha irmã... 

E: De Rosinha? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

(...) 

E: E como é sem Rosinha por perto? 

C: É um dia assim, um dia, um dia muito... todo mundo matando, todo mundo matando 

o outro. 

E: Todo mundo matando o outro? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E é? 

C: (Cascão faz sinal positivo com a cabeça). Eu ficando perto de Rosinha é como um 

arco-íris brilhando no céu. 

E: Vixe, um arco-íris brilhando no céu... 

 Sobre os dois meninos, Cebolinha e Cascão, no procedimento com as figuras, 

ambos nomeiam crianças das figuras com seus nomes próprios e os nomes de suas 

irmãs, respectivamente, Magali e Rosinha, atribuindo aos personagens o mesmo laço 

fraterno. Cada um na dinâmica de sua atividade, diante das possibilidades de abrigo e 

adoção, coloca os personagens para viverem com suas famílias naturais, indicando que 

seria essa a situação idealizada por eles. Cebolinha, ao dividir suas figuras entre 

crianças que estariam com e sem família, coloca ele e a irmã na primeira condição, 

apresentando os nomes de sua mãe e seu pai como também os pais das crianças da 
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brincadeira. E Cascão, apesar de trabalhar com a ida do personagem com seu nome para 

um abrigo, retorna-o ao convívio da sua irmã e seus pais na atividade. 

 Assim, esses diversos exemplos, de distintos momentos e expressões 

diferenciadas entre os sujeitos, parecem marcar o que para eles é o querer retornar para 

a família, mesmo que isso não signifique a volta aos cuidadores anteriores. No caso de 

Cascão, sua cuidadora era a mãe, mas ela não comparece em seu discurso nem como 

possibilidade nem como desejo de retorno, ao contrário de sua tia Lurdinha, tal como 

foi apresentado52. Talvez ainda, no que se refere a Cascão, embora ele conhecesse a tia 

antes da medida de acolhimento institucional, a idéia dessa convivência seja vista, mais 

do que “retorno” ou “volta” à família de origem, como um vislumbre de sair do abrigo e 

estar em um núcleo familiar, especialmente, com sua irmã Rosinha, sempre presente na 

lembrança e nas falas do menino. 

 Pensando sobre tudo o que foi colocado, juntamente com o analisado nas outras 

categorias e subcategorias deste trabalho, com a ausência da família, comparece a 

saudade também constatada por Azôr e Vectore (2008) em seu estudo. Entretanto, ao 

contrário do que é afirmado por essas autoras – e da imagem que é comum – acerca do 

abrigo ser um local sem figuras de referência com quem se possa ter uma permanente 

vinculação afetiva, durante o trabalho de campo, foi percebido que não é isso que ocorre 

na Casa Lar, visto haver uma única mãe social, cuja família mantém contato íntimo e 

afetivo com todos da Casa, tornando possível, de maneira particular ao contexto, uma 

convivência familiar.  

                                                 
52 Lembre-se que a referida tia, como era paterna, não poderia ter a guarda das crianças a não ser por 
adoção, visto que Cascão e Rosinha não tinham o nome do pai no registro. O reconhecimento do pai 
deveria ser feito por exame de DNA em um processo mais demorado (o pai estava desaparecido porque 
havia fugido da prisão) do que o adotivo, pelo qual se optou no momento em que a tia demonstrava 
interesse de ficar com as crianças, obviamente, antes de sua desistência. Com isso, depreende-se que a 
situação de ser adotado pela tia, sobre quem reconhece o laço de parentesco, poderia ser elemento gerador 
de confusão para Cascão, afinal, seu retorno para a família seria por meio da adoção. 
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 A dinâmica da instituição bem como as relações estabelecidas entre as próprias 

crianças (ver em “Acolhimento institucional no momento do trabalho de campo”) 

colaboram para experiências positivas dos sujeitos, mas eles parecem vivenciar 

conflitos ou uma multiplicidade de emoções, muitas vezes contraditórias, diante, ao 

mesmo tempo: dessas boas experiências; de não estar, realmente, como integrante de 

uma família e, sim, em uma instituição; do gostar dos familiares; do desejo de viver em 

família; de histórias de vida e familiares duras, com situações sofridas. Essa vivência de 

conflitos é encontrada por Zen-Mascarenhas e Dupas (2001) em seu estudo com 

crianças em situação de acolhimento institucional. De maneira próxima com que foi 

relatado pelos sujeitos desta pesquisa, as crianças participantes da investigação das 

referidas autoras, ao mesmo tempo em que se percebem tendo ganhos com a medida, 

como, por exemplo, o atendimento regular de suas necessidades básicas, preferem estar 

junto da família. Entretanto, a percepção dessa família também é ambígua, em meio ao 

vínculo afetivo com os familiares e às lembranças negativas de abandono, brigas, 

membros da família separados..., o que pode provocar a rejeição, por parte da criança, 

frente ao seu grupo familiar. Tal situação, então, assemelha-se ao que foi exposto, neste 

estudo, em relação a Magali, Cascão e Cebolinha, exemplificado por meio de suas falas, 

a respeito de suas vidas e de suas condições presentes, demonstrando “contradições 

coerentes” – levando em consideração, justamente, suas histórias e o momento atual – 

em seus discursos. 

 

IV. 3. Perspectivas 

IV. 3. a) O estar em família e a adoção 

Os sujeitos fizeram referências à adoção e a percebem como perspectiva 

imaginável frente à impossibilidade de retorno à família de origem e, dentro dessa 
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temática, falam sobre a separação entre irmãos, o que leva uma criança a estar na 

condição de adoção e ser ou não adotada, e sobre a vida após a adoção.  

Neste momento, serão analisadas as possibilidades enxergadas pelas crianças de 

estar em família, diferente da original, o que foi por elas abordado, com maior 

freqüência, por meio de situações fictícias (procedimento com figuras). As crianças 

demonstraram, quando questionadas sobre outras crianças ou adolescentes que já 

estiveram institucionalizados, conhecer situações em que houve o retorno para a família 

de origem (inclusive, com posterior retorno ao abrigo), mas, a respeito das que estão na 

Casa Lar, incluindo elas próprias, a perspectiva indica, em geral, um não saber acerca 

do futuro, que será tratado mais adiante, na próxima subcategoria.  

De forma direta, Magali comentou, em uma conversa informal com uma 

colaboradora da pesquisa, que queria ser adotada, o que foi retomado com ela na 

primeira conversa individual, na qual a colaboradora esteve presente e participou: 

Col: Você lembra que você disse pra mim que queria ser adotada? 

M: Queria. 

Col: Hum? (No momento a colaboradora não escuta) 

M: Lembro. 

Col: Lembra? Você quer dizer o porquê você queria ser adotada? 

M: Porque ninguém vem me buscar, ninguém da minha família. 

Col: Ah, sim 

A partir da fala da menina, percebe-se que ela aponta para o desejo de estar em 

família, seja ela qual for. Embora a família biológica estivesse em primeiro plano, ou 

como primeira alternativa, Magali considera que nenhum de seus integrantes comparece 

para cuidar dela e coloca, sim, a possibilidade da adoção, desejando que ela aconteça.  
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 É interessante notar como o abandono da família é exposto por Magali e 

Cebolinha, ainda que em momentos de imaginação de personagens, como nos seguintes 

exemplos: 

Magali 

(O diálogo é referente aos personagens das figuras, dentro do procedimento em que elas 

foram utilizadas. No momento, era questionado sobre quem estaria ou não em 

convivência familiar) 

E: E Pedro? 

M: Pedro tá com... tá com...é... Pedro tá na escola dele... Tá na escola. Com uma 

mulher que adotou ele. 

E: Com uma mulher que adotou ele?  

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Então essa mulher que adotou ele... Que você tinha dito que Pedro não estaria com 

a família, mas essa mulher que adotou ele virou a família dele? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Então Pedro também vai estar com uma família, né? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Só não vai estar com a família dele...(Magali interrompe como se estivesse 

completando a frase). 

M: Porque a família dele não quer ele.  

E: A família dele não quer ele. Aí, ele arranjou outra família? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: foi? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 
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Cebolinha 

(O diálogo é referente aos personagens das figuras, dentro do procedimento em que elas 

foram utilizadas. No momento, era questionado sobre a possibilidade ou não de adoção. 

Os personagens aqui tratados têm os nomes de irmãos que também estão na Casa Lar, 

sendo irmãos também no procedimento) 

C: Aí, eles dois vem adotar eles dois. (aponta para Mônica e Dudu). 

E: Mônica e Dudu? 

(Cebolinha faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Mas Mônica, Dudu e Chico Bento, eles não iam voltar para a família? 

C: Ia, mas a família não quis eles.  

E: Não quis não? 

C: Não. Aí, eles iam ficar adotado. 

 A rejeição por parte da família apresenta-se na fala dos irmãos de forma 

explícita, o que parece – embora essa não seja uma percepção das crianças – ser reflexo 

do histórico familiar e da condição em que se encontram (em acolhimento institucional 

e há muito tempo sem visita dos familiares, não obstante o poder familiar ainda não 

tivesse sido destituído de fato).  

Em relação a Cascão, ele enfatiza suas observações em relação à adoção de 

Rosinha, que representou, de certa forma, uma rejeição para ele, no caso, por parte dos 

adotantes de sua irmã, como se pode inferir de sua fala:  

(Cascão fala da adoção da irmã) 

E: E agora ela está onde?   

C: Agora, aí, na foto?(Estávamos vendo fotos de Rosinha). 

E: Não, agora hoje. Você sabe onde ela está? 

C: Ela já foi adotada. 
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E: E você conhece as pessoas que adotaram ela? 

(Cascão faz que sim com a cabeça). 

E: E como assim ela foi adotada? 

C: É uma pessoa gostou dela e não gostaram deu. Aí, levaram ela e deixaram eu. 

E: E foi? E você conheceu essas pessoas? 

C: (Cascão faz sinal positivo com a cabeça). Era um chinês e outra branquinha. 

E: E você sabe onde ela está morando agora? 

C: São Paulo? 

E: São Paulo? 

C: (Cascão faz gesto afirmativo). O homem e a mulher que adotaram ela, sabe? Eles 

foram morar em um prédio. 

E: E por que o homem e a mulher que adotaram ela...Como é que você sabe que ele só 

gostaram dela e não gostaram de você? 

C: Porque eles disse. 

E: Eles disseram que só gostaram dela e eles disseram isso para quem? 

C: Pra Rosinha e Rosinha me contou.  

E: Rosinha contou pra você. E como foi quando Rosinha foi adotada? O que foi que ela 

te disse? 

C: Ela me deu um abraço e foi simbora e disse que nunca mais ia ver eu. 

E: E ela queria ir? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

 O não gostar de Cascão está relacionado mais uma vez ao “dar trabalho”, já 

discutido quando analisada a categoria “Acolhimento institucional”, sendo essa uma 

razão que comparecia frequentemente quando se conversava com as crianças sobre 

motivos para tal acolhimento. Assim, a rejeição da criança devido ao seu 
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comportamento (em relação a obediência/desobediência, brigas, agitação ou não, 

teimosia) continua como razão para a adoção ou não. No caso de Cascão, ele tem a sua 

vivência pessoal da situação; Magali e Cebolinha tratam disso apenas em situações 

imaginárias. Sobre isso, apresentam-se as exemplificações, primeiramente de Cascão e, 

na sequência, dos outros dois sujeitos: 

Cascão 

(Cascão comenta sobre sua história de vida) 

E: (...) Você disse que Rosinha foi adotada por um chinês e uma branquinha? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E que você tinha dito que eles tinham gostado dela e não tinham gostado de você? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Você...Do que é que você acha que gostaram dela? 

C: Do corpo, do rosto, de um bocado de coisa... 

E: Que mais? Se é um bocado de coisa, o corpo, o rosto... 

C: Os olhos... 

E: Os olhos? 

C: (Depois de um tempo pensando). E não sei mais. 

E: Não? E o que você acha que não gostaram de você? 

C: Sabe por que eles não gostaram de mim? Porque eu e Rosinha arengava muito. 

E: Você acha então que eles não gostaram de você porque você e Rosinha arengavam 

muito? E tem alguma coisa de você que você acha que eles não gostaram? 

C: Humm, sei não. 

E: Sabe não? 

(Cascão faz sinal negativo com a cabeça). 

(O assunto foi retomado em momento posterior) 
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E: Como é que eles souberam, tiveram conhecimento que você e Rosinha arengavam 

muito? Como foi que eles souberam disso? 

C: Por que todo dia que ele ia visitar Rosinha, ele via que eu e Rosinha tava brigando. 

E: Ah, então ele ia visitar vocês? Era lá no Lar F? 

C: (Cascão faz sinal positivo com a cabeça). Era. 

E: Então, eles viam vocês dois brigando? E vocês brigavam por causa de quê? 

C: Por causa que Rosinha... Rosinha não queria dar o brinquedo que tava comigo, aí, 

dizia “Cascão, eu tô brincando, você brinca...”, “Não, não”, aí começava a briga. 

E: Rosinha estava brincando com um brinquedo e você queria usar o brinquedo que ela 

estava brincando? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Ah, tá. 

 Cascão, ao falar sobre os personagens da atividade com figuras e sobre, dentre 

aqueles que estão em condição de adoção, quem seria adotado, aborda mais uma vez a 

temática. O assunto é abordado quando o menino indica o porquê da escolha da criança 

pelo casal presente em uma figura e colocado como exemplo de quem realizaria uma 

adoção, o qual, segundo Cascão, só iria adotar uma criança: 

E: Só uma? E você acha que eles vão adotar quem? Cebolinha, Aline ou Kátia (lembra-

se: personagens)? 

C: Cebolinha. 

E: Cebolinha? E por que você acha que eles vão adotar Cebolinha? 

C: Porque Cebolinha é uma pessoa muito obediente... 

E: Hum. 

C: E muito comportado. 

E: Muito obediente e muito comportado? 
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(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E por que você acha que eles não vão adotar as outras meninas? 

C: Porque as outras não obedecem. 

E: As outras não obedecem? E como foi que eles souberam disso: Que ele é 

comportado e obediente e elas não obedecem? 

C: Não...porque a tia deles disse que elas duas não obedecem. 

E: A tia...Que tia? 

C: Tia Maricota.(Nome da mãe social da Casa Lar). 

E: Tia Maricota? Quem é tia Maricota? 

(Cascão não responde imediatamente). 

E: Ela também faz parte do abrigo onde eles estão? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Ela faz o que nesse abrigo? 

C: Ela é uma educadora. 

 Sobre a escolha ou não de uma criança para ser adotada, Cebolinha e Magali, 

respectivamente a seguir, comentam sobre seus personagens no mesmo procedimento 

com figuras: 

Cebolinha 

(O diálogo é referente aos personagens das imagens, dentro do procedimento em que 

elas foram utilizadas. No momento, era questionado sobre a possibilidade ou não de 

adoção e do seu porquê) 

E: Por que ela (a mulher da figura de um casal) ia adotar Kátia? 

C: Porque ela é muito boa (refere-se ao personagem Kátia). (Fala algo que eu não 

entendo em seguida). 

E: Porque ela é muito boa. Por que eles (o casal da figura) não iriam adotar Mariana? 
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C: Porque Mariana
53

 é toda feia. 

E: Porque ela é toda feia? 

C: É. 

(...) 

E: Eles poderiam adotar esse aqui, Pedro? 

C: Não, ele é muito feio.  

E: Por que ele é feio é? 

C: É. 

 

Magali 

(O diálogo é referente aos personagens das imagens, dentro do procedimento em que 

elas foram utilizadas. No momento, era questionado sobre a possibilidade ou não de 

adoção e do seu porquê) 

E: Eu queria que você me explicasse melhor... Eu não entendi muito bem... Por que que 

você acha que eles não vão adotar Mariana. 

M: Porque ela é muito teimosa. 

E: Ela é muito teimosa? 

M: Ninguém num gosta de adotar menino teimoso. 

E: Tem gente que não gosta de adotar menino teimoso? (Não compreendi muito bem no 

momento da brincadeira, mesmo assim, Magali confirma). 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E como é que eles sabem que ela é teimosa? 

M: Hum? 

E: Como é que eles sabem que ela é teimosa? 

                                                 
53 Alguns nomes de personagens, como “Maria”, coincidem entre os procedimentos das crianças, mas 
ressalta-se que as atividades foram particulares. 
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M: Porque eles... eles adotaram ela, aí, quando eles foram... aí, adotaram, aí, passou 

um tempo, aí, ela ficou teimando com a mulher, gritando com a mulher. 

E: Sim, então, ela chegou a ir morar com eles? 

M: Chegou. A mulher não quis ela porque ela é muito teimosa. 

(...) 

E: Hum. E ela foi muito teimosa? 

M: Humhum. 

E: Teimosa como? 

M: Num queria ir (Magali complementa com algo incompreensível). 

E: Num queria ir pra onde? 

M: Pra casa deles. 

E: Ah, desobedecendo... Mas foi? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E lá ela foi teimosa como, na casa com eles? 

M: Porque eles... ela ainda tava trabalhando, aí, tava sozinha em casa, aí, ela ficava 

pulando no sofá, é... pegava e jogava as cadeiras no meio da casa... 

(...) 

E: Aí, ela voltou para o abrigo? 

M: Quem? 

E: Mariana. 

M: Voltou. 

 Além do comportamento da criança, que também chama a atenção por ser 

motivo de “devolução” do adotado, de acordo com o discurso de Magali posto acima, a 

presença de características físicas que agradem aos adotantes são percebidos pelos três 

sujeitos como fatores que influenciam no querer/gostar ou não de uma criança a ponto 
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de escolhê-la para uma adoção. Isso já pôde ser percebido nos discursos acima de 

Cascão, ao falar da irmã, e Cebolinha, na atividade com figuras – ambos parecem se 

referir à aparência, a ser ou não bonito – mas também está presente, embora uma única 

vez, na fala de Magali, que, de forma específica, ressalta a preferência por crianças 

pequenas: 

(Conversávamos sobre a adoção, que teria ocorrido segundo Magali, do personagem 

Pedro por uma mulher) 

E: Você me disse como foi que ela (adotante) chegou no abrigo: perguntou a assistente 

social se tinha alguma criança pra adoção... Porque ele, na... A assistente social disse 

que tinha ele, só tinha ele quando ele foi adotado? 

M: Não, tinha mais. 

E: Tinha mais? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E por que que ela quis ele? 

M: Porque ele é muito... ele é muito... ele é muito obediente e ele era muito 

pequenininho e ela só quer menino
54

 pequeno. 

 Cascão e, de maneira muito similar, Magali, fazem referência a outros fatores 

que influenciam na adoção de uma criança: 

Cascão 

(Conversávamos sobre o que pode acontecer com aqueles personagens que, estão em 

acolhimento institucional e não podem mais voltar a viver com a família de origem) 

E: Não, vamos imaginar: se eles não podem voltar pra família, o que é que pode 

acontecer? 

C: Ah, já sei, vamos arrumar um pai pra adotar eles. 

                                                 
54 Nesse caso, o termo “menino” não faz referência ao sexo. É comum o uso da expressão no contexto 
local de “menino” como criança, sendo esse o sentido no diálogo. 
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E: Hum, um pai pra adotar eles. Então, vamos fazer assim, aparece este casal. Os 

meninos continuam no abrigo que você falou, não é isso? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Aparece este casal e aí eles chegam pra adotar alguém. Por que que você acha que 

eles querem adotar alguém? 

C: Porque eles não têm nenhum pai e nenhuma mãe. 

E: Quem? Os meninos não têm? 

C: Esses meninos aqui (os personagens: Cebolinha, Kátia e Aline). 

E: Aí, você acha que eles vieram adotar porque eles não têm pai nem mãe (as crianças 

não têm)? 

C: (Cascão faz sinal positivo com a cabeça). E eles (o casal) não têm nenhum filho e 

nenhuma filha. 

 

Magali 

(Conversávamos sobre o que pode acontecer com aqueles personagens que, estão em 

acolhimento institucional e não podem mais voltar a viver com a família de origem) 

E: E você acha que já que eles estão no abrigo, eles não podem mais voltar pra família, 

eles podem ser adotados? 

M: Pode.  

E: Tá. Então, vai aparece esse casal aqui e aí, ele vai... ele tá atrás de adotar. Aí eu 

queria saber o que você acha... Porque você acha que eles querem adotar alguém? 

M: Porque eles, eles não tem filhos. 

E: Eles não têm filhos? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Tá. Então eles vão... quantas crianças você acha que eles podem adotar? 
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M: Duas. 

E: Duas? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Por que que eles podem adotar duas? 

M: Porque nenhum dos dois não tem mãe. (Não está claro a que crianças ela se refere) 

E: Nenhum dos dois o quê? 

M: Não tem mãe. 

(...) 

(Quando Magali decidi-se pelas duas personagens que serão adotadas, ela responde 

sobre a razão de serem elas) 

E: Mas eles vão adotar duas? Ou vão adotar... Quantas você acha que eles vão adotar? 

M: Duas. 

E: Duas? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça e aponta para as personagens Isabel e Aline). 

E: E vai ser Isabel e Aline? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Por que que você acha que eles vão adotar ela? 

M: Porque eles... 

E: (Interrompo Magali me corrigindo na pergunta que fiz) Elas. 

M: Elas são muito carinhosa e querem ser adotadas.  

E: Porque elas são muito carinhosas e querem ser adotadas? 

M: Humhum. 

 Mistura-se na fala de Cascão e Magali tanto o interesse da criança como o 

interesse dos adotantes. Os discursos se aproximam da adoção moderna quando as 

crianças ressaltam que pessoas realizariam uma adoção diante de crianças que não têm 



 

 

167 

família (sem pai e sem mãe, de acordo com os sujeitos) a qual possa cuidar delas e 

crianças que desejam a adoção.  

 No entanto, também está presente a ausência de filhos por parte dos adotantes 

como motivação para a adoção, sendo reconhecido pelas crianças o que é, atualmente, 

ainda o principal motivo para a prática adotiva, embora a realidade da “adoção 

clássica”, focada no interesse dos adotantes, dos adultos, em detrimento do interesse da 

criança – assim, considerada, por Weber (2001), tenha sido aos poucos modificada. 

Favorece essa mudança, segundo Schettini et al.  (2006) a divulgação de exemplos 

vitoriosos de adoções, da ocorrência de debates e produções científicas dedicadas ao 

tema, do trabalho de grupos de apoio à adoção, de alguns trabalhos da imprensa, 

possibilitando a quebra de antigas idéias e conceitos na cultura de adoção. 

Em pesquisa realizada por Weber (2001), constatou-se, entre a maioria dos 

adotantes participantes, a adoção em razão da ausência de filhos biológicos e a maior 

parte desses pais fez maiores exigências sobre as características da criança. E, de acordo 

com Ebrahim (2001), a restrição de escolha de características de cor, raça, gênero, idade 

e condições de saúde da criança reflete uma cultura adotiva relacionada à infertilidade. 

De certa forma, percebe-se que também existem critérios de escolha colocados por 

Cascão, Magali e Cebolinha para o adotado. Dentre os critérios, apesar de não se 

destacarem as tradicionais preferências, indicadas por Weber (2001) e Weber (2003) em 

diferentes estudos – cor branca, saudável, bebê e sexo feminino, existem fatores físicos 

e de comportamento que são ressaltados. A boa aparência da criança e o modo como se 

comporta (provavelmente, influenciado por discursos dos adultos com quem convivem 

ou conviveram na família, na escola, nos abrigos..., que enaltecem a criança quieta, 

obediente, “comportada”) se destacam; destarte, os elementos da escolha imaginados 

pelos sujeitos, de modo algum, irreais, são superficiais, condicionados à imagem e a 



 

 

168 

uma determinada maneira de ser da criança, reduzindo o sujeito a uma descrição 

limitada e generalizada do seu agir, desconsiderando as pessoas ao seu redor, os 

momentos, os contextos em que atuam. Com as escolhas das crianças para uma adoção 

baseadas em critérios como esses, colabora-se com a institucionalização de sujeitos que, 

possuindo características pouco desejadas, por exemplo, serem mais velhas (lembra-se 

que Magali expõe o “só querer menino pequeno”) ou apresentarem alguma deficiência, 

são preteridas na prática adotiva (Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008). 

Retomando as falas dos sujeitos, embora insurja, como nesse último exemplo de 

Magali (ela fala sobre o querer ser adotado), por vezes, a vontade das crianças, 

principalmente personagens imaginados, determinando situações, percebe-se que os 

sujeitos enxergam uma dependência forte em suas vidas da decisão dos adultos, em 

especial, quando se dialoga sobre situações reais de suas biografias ou de outras 

crianças em acolhimento na Casa Lar. Isso já esteve presente em relação às condições 

familiares, cuja ação e/ou omissão dos pais não permitiu que continuassem no convívio 

familiar, e no que se refere ao acolhimento institucional, que, segundo os sujeitos, 

iniciou com a ação e uma decisão externa, comentados por eles como partindo da 

justiça, do juiz ou da polícia, em geral, representados pelo “carro” ou a “combi”, os 

quais retiraram os sujeitos de suas famílias e os levaram à primeira instituição.  

Diante da possibilidade de adoção, isso não é diferente, sendo indicados, pelas 

crianças, critérios de escolha dos adotantes sobre os futuros adotados, como visto 

anteriormente, e a dependência da adoção, nos discursos de Cascão e Magali, de uma 

decisão por parte do juiz e, de maneira lógica, da iniciativa de um adotante: 

Cascão 

(Cascão queria saber sobre o trabalho do juiz) 
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C: Mas o juiz fica onde, tia? Ele fica na Secretaria
55

 é? 

E: Não, ele não fica na Secretaria não. Onde ele trabalha, é isso que você tá 

perguntando?  

C: É. 

E: Ele trabalha em um lugar chamado Fórum, Vara... 

C: Vara da Infância! 

E: Vara da Infância... 

C: Mas ele fica no... 

E: O juiz da Vara da Infância trabalha na Vara da Infância. 

C: Mas ele fica no... Ele fica fazendo o que lá? 

E: Ele fica fazendo muitas coisas...O que é que você acha que ele fica fazendo lá? 

C: Ele faz um bocado de papel com o nosso nome, nosso documento...Acertei? 

E: E esse papel serve pra quê? 

C: Serve pra...Quando ele fazer o documento da gente, aí, ele vai, digamos...”Tire 

Cascão para a Casa de Passagem para a casa da mãe dele, que ela vai adotar ele”... 

(...) 

E: E como é que o juiz vai dizer? Não entendi, não. 

C: O juiz vai dizer...  O Juiz vai dizer “Tire Cascão da Casa de Passagem...” 

E: “Tire Cascão da Casa de Passagem...”  

C: “Tire Cascão da Casa de Passagem e coloque...” “Ele vai ser adotado por outra 

pessoa...” 

E: Hummm. 

 

(Em contexto diferente do anterior, Cascão falava sobre sua história) 

                                                 
55 O nome dito por Cascão é a sigla da Secretaria de Assistência Social do Município na época, alterado 
para ficar mais claro ao leitor. 
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C: Quando eu completei... de sete, o juiz me disse: “Cascão vai pra outra Casa”, foi 

pra essa. Quando eu cheguei aqui, Rosinha já tava na Casa I. Uma pessoa passou, o 

juiz deixou Rosinha ser adotada. De leso que ele é, deixou Rosinha ser adotada.  

E: De leso que ele é? 

C: Deixou Rosinha ser adotada...Uma pessoa rica. 

E: Uma pessoa rica? 

C: Sabe onde ela morava? 

E: Hum? 

C: São Paulo. 

 

(Em outro momento, Cascão também responde) 

E: Mas antes de começar com as fotos (início do procedimento com figuras) eu queria 

saber outra coisa: o que você acha que faz uma pessoa adotar outra? 

C: Humm. É uma pessoa diz “Eu quero adotar essa pessoa”, aí procura falar com o 

juiz, aí adota. 

 

Magali 

E: E o que você acha que pode acontecer, agora, com Cascão, já que ele está aqui? 

M: Ele pode ser adotado. 

E: Ele pode ser adotado? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E, como é que faz, assim... Para ele ser adotado o que é que precisa acontecer? 

M: Precisa o juiz liberar...  

E: O juiz liberar... 
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M: Sim...ou alguém vir adotar ele.(Embora Magali tenha usado “ou” ela não parece 

colocar como duas opções distintas). 

 Portanto, a situação dos sujeitos, sua mudança ou manutenção, é reconhecida por 

eles como fora de seus domínios, independente de sua ação, e dependente do que 

façam/decidam ou não outras pessoas. Essa conjuntura condiciona as crianças a um 

futuro incerto – análise que também é feita por Zem-Mascarenhas e Dupas (2001) em 

pesquisa com crianças em acolhimento institucional, a uma falta de garantias em relação 

aos seus destinos, que ainda será abordada na subcategoria seguinte que tratará do “Não 

saber” das crianças acerca de suas perspectivas. 

Cebolinha é o único que coloca como requisito para a adoção não a autorização 

judicial, mas que o adotante seja uma boa pessoa: 

(Conversávamos sobre o que pode acontecer com aqueles personagens que estão em 

acolhimento institucional e não podem mais voltar a viver com a família de origem) 

 E: E você acha que pode vir alguém visitar elas para adotar elas, para ser a nova 

família delas? 

C: Pode. 

E: Pode? 

C: Se for uma mulher boa, ela pode. 

 A criança preocupa-se com a qualidade de vida que se pode ou não ter em uma 

família, deixando claro que, para ele, só é possível realizar a adoção se o adotante for 

“bom”. Dessa forma, não somente a criança precisa atender a preferências, mas também 

o adotante possui uma condição. Cebolinha é, então, o único que pensa o adotante a 

partir de um critério a ser atendido, colocando, nesse momento, o sujeito a ser adotado 

em primeiro plano, focando, com uma preocupação tácita, na garantia dos direitos da 

criança, que, assim como ele, não se encontra em convivência familiar. E, certamente, 
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ser “bom”, ou melhor dizendo, estar aberto a receber um (ou mais) filho(s), tendo a 

certeza de que se assume o compromisso de ser pai e/ou mãe e de que tal compromisso 

será indissolúvel e permanente, é necessário para a prática adotiva, na qual o laço 

filiativo, discutido por Camargo (2006) e Maldonado (2001), como qualquer outro, será 

construído. 

 Os três sujeitos ainda transmitem como é difícil enfrentar a separação de irmãos 

em uma adoção, que chega a ser pensada por Cebolinha como não sendo possível de 

acontecer, como demonstrado na atividade com figuras:  

(Cebolinha havia falado sobre quem o casal da figura iria adotar e porque o faria) 

E: Peraí, só um pouquinho. Eles vão adotar elas duas (personagens Mariana e Kátia) 

por que elas são muito boas é?  

C: É. 

E: Certo. Eles dois só vão adotar elas duas? 

C: Sim. 

E: E se eles só poderem adotar só uma? 

(Cebolinha fala algo incompreensível) 

C: Ela é irmã dela (Mariana e Kátia).  

E: Aí, o que é que tem? 

C: Que é que tem... 

(...) 

C: Aí, se Mariana for simbora, aí, Kátia ia chorando por ela. 

E: Você acha que se eles só pudessem adotar uma e elas fossem irmãs, aí, eles não 

podiam adotar? 

C: Era. 

E: Por que senão uma ia ficar chorando? 
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C: Era.  

(...) 

(Cebolinha também, com outros personagens das figuras, havia apontado uma outra 

possibilidade de adoção sobre a qual eu questiono) 

E: Você disse que eles poderiam adotar Dudu e Mônica. E Chico Bento ia ficar, que é 

irmão dos dois? (Dudu, Mônica e Chico Bento são nomes de irmãos que estavam na 

Casa Lar e eram personagens irmãos na brincadeira com figuras) 

C: Não, Chico Bento não ia ficar não, ia com eles três (Chico Bento, Mônica e Dudu).  

(...) 

E: E se eles só pudessem adotar um? Se eles só pudessem adotar um?  

C: Aí, que tava mau... assim tava mau. Aí, que adotar os três. 

E: Se eles fossem adotar eram os três irmãos? 

C: Sim. 

Para Cascão, o sofrimento da separação é real, sendo constante a menção à irmã 

em todos os procedimentos e conversas com ele, inclusive, chamando de “leso” o juiz 

por ter deixado que ela fosse adotada. Ao longo de todo o trabalho de campo, (um 

pouco disto é possível constatar nas falas da criança já apresentadas neste trabalho) o 

menino faz perguntas e questiona-se sobre o bem-estar da irmã, sua idade, expõe sua 

saudade e o desejo de que ela seja feliz e de reencontrá-la, demonstrando claramente o 

quão dolorosa foi e continua sendo a separação da irmã.  

Como foi visto em “Acolhimento institucional no momento do trabalho de 

campo”, o relacionamento entre pares é uma importante fonte de apoio para as crianças, 

especialmente, quando institucionalizadas. Poletto et al. (2009), concordando com 

Poletto e Koller (2008), comentam: “Com irmãos e pares, as crianças trocam, dividem, 

empurram, mantêm contatos físicos como expressões de afeto (carícias, beijos e 
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abraços). Tais comportamentos e trocas revelam aspectos importantes na socialização e 

no desenvolvimento humano” (p. 462). Também Alexandre e Vieira (2004) afirmam 

que uma figura de apego pode ser sim um amigo e o irmão diante de uma separação 

familiar, sendo percebidos comportamentos entre eles que, além de ser de afeto, são de 

cuidado e proteção. Esses últimos pesquisadores colocam esses atores como fazendo 

parte da rede de suporte social e afetiva que, juntamente com funcionários da instituição 

e outras pessoas que podem ser emocionalmente importantes (como professores, 

voluntários da instituição etc), amortece o sofrimento do sujeito em acolhimento 

institucional. A presença de alguém ao lado e na mesma condição permite ao sujeito a 

sensação de que não está só e tem alguém com quem pode contar. Assim, a separação 

de irmãos retira das crianças bases fundamentais de ajuda no enfrentamento da situação, 

referências de amor e carinho, acrescentando-se a isso, o fato de, diferentemente, da 

relação construída com outra criança em abrigo, a ligação com o irmão é anterior e, 

provavelmente, de maior intimidade, confiança e força. 

Especificamente, sobre esse trecho de Cebolinha, vale ressaltar que a criança 

apresenta aqui, de forma evidente, o significado do ajuste e da dependência da lei frente 

à realidade. A manutenção dos grupos de irmãos unidos, seja em relação ao acolhimento 

institucional ou colocação em família substituta, já defendida pelo ECA, mas destacada 

como regra a ser seguida pela lei 12.010/09, está posta para a criança como fora de 

qualquer questionamento ou polêmica, como necessária e fundamental. Essa, portanto, é 

uma regra que, para além das determinações legais e antes delas, é sentida de maneira a 

considerá-la indiscutível, o que torna presumível o quão negativa é a repercussão da sua 

violação para o sujeito que dela é vítima. 

Retornando a exemplificações dos discursos das crianças sobre o afastamento 

entre irmãos, Magali também sentiu estar longe de Cebolinha quando foi morar com as 
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duas mulheres com quem afirma ter vivido em momentos diferentes, tendo o pai “dado” 

a menina nas duas circunstâncias. E essa situação é o que, aparentemente, vê-se aqui 

refletida com tristeza: 

(Magali fala sobre quando uma mulher adotou e “levou” para casa o personagem Pedro 

da atividade com figuras)  

M: (...) Aí, levou ele, aí, ele pegou e disse “mas e meus irmão?”, aí ela disse “seu 

irmão tá lá”, aí, quando ele chegou, aí, o irmão dele não tava.  

E: Sim, ela disse a ele que o irmão dele ia tá lá? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

(Em momento posterior se retoma a conversa para melhor esclarecimento, que se segue) 

E: É... Que lugar é esse que quando ele chega o irmão dele não está? 

M: É... ele pergunta pra mulher... é, ele diz “E meus irmãos?”. Aí, ela diz: “Ta lá na 

minha casa”... 

E: Sim, então, ela diz que está lá na casa dela. 

M: Aí, quando ele chegou na casa dela não tava. 

(...) 

E: Hum... E... o que é que ele faz quando ele vê que os irmãos dele não estão lá? 

M: Aí, ele começa a chorar. 

E: Ele começa a chorar? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

 E mais, Magali, ao conversar sobre o desenho que fez de sua família original, 

comenta, transparecendo pavor, sobre a idéia de Cebolinha ir embora da instituição e ela 

ficar sozinha: 
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(Magali está falando sobre sua irmã, o marido dela e sua filha, os quais havia 

desenhado, fazendo, juntamente com eles, a casa onde moram. Magali diz que 

Cebolinha está morando com eles e é questionada sobre essa informação) 

E: E essa casa, é onde eles moram é? 

M: Humhum. 

E: E Cebolinha tá morando com eles? 

M: É. 

E: Mas, aqui (aponto para onde estamos), de verdade, Cebolinha tá morando com eles?  

M: Nem. Deus me livre, meu irmão ir morar e deixar eu sozinha. 

 A respeito de como seria a vida quando realizada uma adoção, para Magali e 

Cascão, ela é vislumbrada como uma vida boa, confortável, tranqüila, sem conflitos, em 

que todos convivem bem e parecem felizes. Com Cebolinha, no entanto, não foi 

possível fazer emergir tal informação, visto, com ele, os procedimentos terem sido mais 

restritos. Dessa forma, colocam-se os trechos abaixo referentes aos dois outros sujeitos: 

Cascão 

(Cascão está conversando sobre a adoção de Cebolinha, personagem da atividade com 

figuras) 

E: (...) Aí, eles vão adotar Cebolinha, certo? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Então, vamos pensar onde é que Cebolinha vai morar. 

C: Ahhh...diga primeiro, tia, a senhora. 

E: Não...Não sei, pensa aí como é o lugar em que ele vai morar... 

C: Numa casa... 

E: É uma casa? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 
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E: O que é que vai ter nessa casa? 

C: Um bocado de coisa...brinquedo...é...muita comida...um quintal só pra ele brincar, 

uma motoca de brincadeirinha...hum, um carro bem chique. 

E: E esse carro de quem é? 

(Cascão aponta para a figura do casal). 

E: Do casal? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E a motoca é de quem? De brincadeirinha. 

(Cascão sinaliza para o personagem Cebolinha). 

E: De Cebolinha? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E quem é que vai morar com ele nessa casa? 

C: O casal. 

E: O casal? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Vai morar mais alguém além do casal? 

C: Não. 

(...) 

E: Tá bom então. Agora, vamos pensar, voltando pra Cebolinha, que está com o casal 

aqui, como é o dia de Cebolinha, é... o que é que Cebolinha faz no final de semana? 

Cebolinha é esse que está com o casal. 

C: Vai pra casa da avó dele. 

E: Ele vai pra casa da avó dele? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Ele faz mais alguma coisa no final de semana? 
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C: Não. (Muda de idéia) É, ele come uma comida chinesa... 

E: Comida chinesa... 

C: E o avô dele mora lá na China... e pronto. 

E: Ah, tá, o avô dele mora na China? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E o que ele faz na semana, durante a semana? 

C: Na semana... 

E: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... 

C: Eles vão num restaurante, come um bolo bem gostoso, vão pra cidade, come alguma 

coisa, aí, pronto, vai pra casa. 

E: Hum... Ele vai no restaurante, come bolo, vai na cidade... Ele vai pra escola? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Vai? 

(Cascão faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Tá bom, então. Você quer falar alguma coisa de mais alguém, de mais um deles, 

algum deles? 

C: Não. 

 

Magali 

(Magali está conversando sobre a adoção, por uma mulher, de Pedro, personagem da 

atividade com figuras) 

E: Me fala um pouquinho como era... como era, assim... quem foi morar com Pedro. 

Essa mulher adotou ele, quem que foi morar com ele? 

M: Quem foi morar com ele... 

E: Morava ele, essa mulher... 
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M: E os filhos dela. 

E: Ah, ela tinha filhos? 

M: Um grandão, maior, e outro que dava pra brincar (sobre o outro não tive clareza do 

que ela fala no momento do procedimento, por isso confirmei se ela me falava de dois). 

E: Quantos filhos ela tinha? 

M: Tinha dois. 

E: Tinha dois? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E ela morava onde? 

M: No Jardim Evolução
56

. 

E: Ela morava no Jardim Evolução? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Aí, Pedro foi morar com ela lá? 

M: Foi. 

E: Ah. E como eram os dias de Pedro, ele fazia o que na casa dessa mulher, com ela 

já? 

M: Brincava, pulava, assistia televisão, assistia DVD... 

E: Era? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: E assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele fazia o quê lá na casa? 

M: Ele ia pra escola. 

E: Ele ia pra escola? 

M: Ele estudava de manhã, na creche. 

E: Ele estudava de manhã na creche. E no final de semana, ele fazia o quê? 

                                                 
56 Nome do lugar alterado para evitar identificações. 
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M: No final de semana, ele saia, ele ia é... ele pra... ele viajava. 

E: Ele viajava? 

M: Pra São Paulo. 

(...) 

(No mesmo diálogo, Magali fala sobre a adoção de Isabel e Aline, personagens da 

atividade com figuras que, de acordo com a menina, também seriam adotadas) 

E: Bom, então, onde é que Isabel e Aline vão morar?  

M: Na casa deles dois. (Aponta para a figura com casal de adultos) 

E: Numa casa? Na casa deles dois? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Como é essa casa? 

M: É uma casa chique, que tem sofá... tem um primeiro andar. 

E: Humm. E como é o dia da semana de Isabel e Aline? O que elas fazem? 

M: Elas... elas vai pra escola, aí, como é... no final de semana, elas viaja pra São 

Paulo. 

E: No fim de semana, elas viajam pra São Paulo, é? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

E: Hum. Tá certo. 

 Weber (2001) constatou, ao entrevistar pessoas adotadas (dentre as quais havia 

“filhos de criação”, ou seja, não adotados legalmente) que elas apontavam a mudança 

para melhor em suas vidas a partir da adoção e, aqui, os sujeitos também parecem 

imaginar uma realidade melhor do que a que vivem atualmente, indicando também uma 

mudança e um vislumbre positivo com a perspectiva da adoção. Nota-se que as famílias 

pensadas pelas crianças têm boa condição financeira, considerada pelos participantes do 

estudo da autora citada como importante para as pessoas que pretendem uma adoção, e, 
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embora isso não seja colocado diretamente por Magali e Cascão, ter uma boa situação 

material faz parte da fantasia dessas crianças que, dentre as dificuldades que sofreram 

na sua família de origem estão, certamente, as de ordem sócio-econômicas. Em relação 

a essa questão, Weber (2001) afirma que o aspecto financeiro torna-se crucial frente a 

histórias de privação e abandono, fazendo com que muitos escutem ser atribuída a 

separação da família de origem por “falta de condições”. 

 Cascão também mostrou o desejo de uma vida boa e farta ao dizer, em sua 

primeira conversa individual, que, se pudesse escolher onde moraria, ele moraria na 

casa do juiz. Embora não se possa ter certeza sobre a afirmação de Cascão ser tão 

específica em relação ao juiz – talvez, pelo poder que ele representa nas decisões sobre 

as crianças – por meio da descrição que ele faz de como seria o lugar, depreende-se que 

ele está falando mais de como gostaria de viver do que da pessoa com quem gostaria 

(em momento imediatamente anterior ele está falando da sua convivência com Jéssica, 

transmitindo que, por sua vontade, estaria junto dela). Ele diz que “o juiz é rico” como 

razão de sua escolha, imaginando a casa do juiz como um lugar grande e com muito 

conforto, uma comodidade que ele apresenta na situação imaginária dos personagens 

das figuras, cujo exemplo foi evidenciado há pouco. Abaixo, então, o referido diálogo 

com Cascão: 

Cascão 

E: E onde era que você queria morar, se você pudesse escolher, você queria morar 

onde?  

C: Escolher? 

E: É, qualquer lugar. 

(...). 

C: Na casa do juiz. 
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E: Você queria morar na casa do juiz? Por quê? 

C: Porque o juiz é rico. Tia, você já foi pra casa do juiz? 

E: Não, o que tem lá? 

C: Mas ele mora num prédio? 

E: Não sei (...). 

(...) 

E: (...). E o que você acha que tem na casa do juiz? 

C: Na casa do juiz era um prédio bem grandão, um bocado de quarto, uma cozinha 

bem grandona, é... Uma TV bem grandona assim! (...) 

 Por fim, diante do que foi demonstrado, a possibilidade de adoção é percebida 

pelos três sujeitos, como sendo realizada por pessoas que possam cuidar das crianças, 

não comparecendo em seus discursos situações negativas ou desagradáveis. Pelo 

contrário, quando são fantasiadas as vidas dos adotados, elas se apresentam, do ponto de 

vista dos sujeitos, de maneira tranqüila e até mesmo idealizada.  

 As crianças, entretanto, visualizam que alguns elementos fazem parte de uma 

adoção e precisam se harmonizar para que ela ocorra: decisão judicial, o desejo e a 

escolha dos adotantes, as características (principalmente) dos futuros adotados, a 

separação ou não entre irmãos. Com tantos elementos, além da experiência no percurso 

movimentado que percorreram até o presente, parece difícil pensar nessa perspectiva – 

ou qualquer outra – como certa para si próprios, sendo esse o foco da próxima 

subcategoria, última da análise.    

 

IV. 3. b) O não saber 

 Os sujeitos, no procedimento em que desenhavam e falavam sobre crianças que 

haviam sido abrigadas e já tinham sido desabrigadas, crianças que ainda se encontravam 
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na Casa Lar e elas próprias, foram questionadas sobre o que poderia acontecer com as 

crianças as quais ainda estão na instituição, bem como o que poderia acontecer consigo. 

A respeito disso responderam que não sabiam em todas as situações que se referiam a 

elas mesmas e, no caso de Cebolinha e Magali, a respeito do outro irmão também. Os 

trechos são postos a seguir: 

  

Magali 

E: Pronto, aí, você veio pra cá mais Cebolinha. E, agora, o que você acha que pode 

acontecer? 

(Silêncio). 

E: Você disse que Lucas foi, voltou para a casa da avó, mas voltou para cá, porque não 

quis mais ficar lá, quis ficar aqui. Disse que Cascão pode ser adotado... (Havíamos 

conversado sobre perspectivas de outros sujeitos que estavam na Casa Lar).   

M: É. 

E: O que é que você acha que pode acontecer, agora, com você? 

(Silêncio). 

E: O que você imagina? 

M: Imagino... 

(Silêncio. E Magali parece desviar do assunto, perguntando sobre o material, se eu 

daria os adesivos de bolinhas que sobrassem e que ela estava usando para fazer os 

desenhos. Eu respondo que sim e retomo o assunto). 

E: Ou você não sabe? 

M: Sei não. 

E: Sabe não? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 
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E: E, com Cebolinha, você sabe ou também não sabe? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 

E: Sabe não? 

(Magali faz sinal negativo com a cabeça). 

 

Cebolinha 

E: Hum... E agora que você está aqui, o que você acha que vai acontecer? 

C: O quê? 

E: E agora que você está aqui nessa casa, o que você acha que vai acontecer? 

C: Sei lá (Parece não se importar quando diz isso). 

E: Sabe não? 

(Cebolinha faz sinal negativo com a cabeça) 

(...) 

E: E o que você acha que pode acontecer com Magali? 

C: Sei lá.  

E: Sabe não? Tá bom, então. 

 

Cascão 

E: (...) Aí, agora, o quê que você acha, o que é que você acha que, já que você tá aqui... 

C: O quê? 

E: O que que você acha que vai acontecer agora? 

C: Sei não. 

E: Sabe não? 

C: (Cascão faz sinal negativo com a cabeça) Sei não. 
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Em relação às outras crianças da instituição, excetuando-se Magali que escolheu 

falar sobre Cascão e colocou a possibilidade de que ele seja adotado, Cebolinha e 

Cascão não expuseram nenhuma perspectiva. Este diz não saber o que pode acontecer 

com Chico Bento, criança que ele desenhou e sobre quem falou, e Cebolinha não 

responde ao questionamento, que se refere a uma adolescente abrigada, a qual fez parte 

do seu desenho e sobre quem escolheu conversar. Assim, é possível conferir os 

segmentos dos diálogos dos sujeitos: 

Cebolinha 

E: E o que você acha que pode acontecer com ela (Pipa, adolescente em acolhimento 

na Casa Lar – Cebolinha a desenhou e conversávamos sobre ela), já que ela está aqui, 

a partir de agora? 

(Cebolinha demora a responder). 

E: Você imagina o que pode acontecer? 

C: O quê? 

E: O que é que pode acontecer? 

(Cebolinha não responde). 

 

Cascão 

E: (...) E o que você acha que, agora, pode acontecer com Chico Bento? 

C: Sei não. 

E: Sabe não?... Tá bom. 

 

Magali 

E: E o que você acha que pode acontecer, agora, com Cascão, já que ele está aqui? 

M: Ele pode ser adotado. 
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E: Ele pode ser adotado? 

(Magali faz sinal positivo com a cabeça). 

 Assim, os sujeitos vivem uma incerteza a respeito de sua vida futura. Esse não 

saber é compreendido, visto as crianças conviverem com algumas possibilidades, não 

necessariamente positivas, e, paralelamente, não conviverem com possibilidade 

nenhuma, pelo menos, não de forma clara. Dentre os caminhos que eles presenciaram na 

Casa Lar ou nas suas trajetórias em instituições, estão os casos de pessoas que foram 

desabrigadas, retornando para a família; a realidade de um adolescente que, depois da 

volta à família, retornou à Casa Lar; e experienciaram, mesmo que indiretamente, a 

adoção de Rosinha e a separação efetiva entre irmãos, cujo sofrimento foi e ainda é real 

e intenso para Cascão.  

 Mas, no que se refere em particular a Cascão, Magali, e Cebolinha, além de não 

haver uma decisão formal acerca dos irmãos, não lhes foi, até o momento de término do 

trabalho de campo, colocada sequer um indício de definição do futuro, nem próximo 

nem a longo prazo, tendo as crianças passado por muitos momentos difíceis, 

indeterminações e mudanças em suas biografias. As crianças viveram histórias 

familiares com muitas dificuldades, foram afastadas de suas famílias de origem e 

institucionalizadas e, no curso da institucionalização, as três mudaram mais de uma vez 

de abrigo e foram separadas de seus irmãos (Cascão, de forma definitiva quando da 

adoção de Rosinha), em diferentes instituições. Em um percurso de aproximadamente 

dois anos, perderam o contato com a família de origem e não conheceram ninguém que 

os integrasse outra vez em uma convivência familiar à qual, da fato, pertencessem. 

 Zem-Mascarenhas e Dupas (2001) também constataram a percepção de um 

futuro incerto nas crianças institucionalizadas que fizeram parte do seu estudo, sem uma 

perspectiva concreta a que possam se apegar, o que relacionaram com o fato de a saída 
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da instituição depender de elementos sobre os quais elas não apresentam controle, como 

os discutidos anteriormente: os pais e as condições familiares de a receberem de volta, o 

juiz, os adotantes e a ocorrência ou não da adoção.  

 Já em pesquisa apresentada por Weber (2004), cuja divulgação data de 1997, a 

maior parte dos sujeitos entrevistada (nas idades de 7 a 18 anos, em regime de internato 

em Curitiba e que não tinham mais vínculo familiar, não recebendo visita familiar há 

mais de um ano), a autora observou que as crianças apresentavam, em suas expectativas, 

o desejo de construção de vínculos familiares permanentes, o que pode ser pensado em 

relação a Magali, Cebolinha e Cascão, no sentido de que eles desejam ter esses 

vínculos, apontando isso, seja com o desejo de estar com membros da família de 

origem, seja, realmente, em especial Cascão e Magali, com uma outra família. A autora 

também indicou uma fraca consciência de si entre as crianças e os adolescentes, o que 

não corresponde com a realidade encontrada das crianças citadas, e uma baixa 

capacidade de delinear e idealizar um projeto de vida futuro como adultos, o que não foi 

investigado aqui. Weber, na referida pesquisa, destacou das falas dos sujeitos que a 

maior parte tem o sonho da adoção, que teria como correspondente neste trabalho, de 

acordo com o que emergiu de toda a investigação e da análise do corpus, o sonho de 

estar em família (não, necessariamente, por meio da adoção), a qual, sendo permanente 

e amorosa, possibilita às crianças o apego seguro e a fonte de afeto, favorecendo o bem-

estar e a felicidade de seus membros. 

 Weber (2001) discute uma outra pesquisa por ela realizada, cujo objetivo era 

descrever a situação das famílias no Brasil englobando três grupos de participantes, pais 

adotivos, filhos adotivos e filhos biológicos. Dentre o que foi questionado aos filhos 

adotivos está o que imaginavam sobre onde estariam caso não tivessem sido adotados 

por seus pais, sendo que a maioria respondeu não saber. Segundo Weber (2001), os 
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participantes não arriscam uma suposição refletindo, talvez, um pouco, o estado em que 

se encontram Magali, Cebolinha e Cascão, pois eles também não arriscam supor diante 

das (im)possibilidades que se mostram e que podem ser vislumbradas como situações 

negativas ou piores em comparação ao momento atual. Em seguida às respostas “não 

sei”, na pesquisa de Weber, vieram, com mais frequência, a imaginação de uma situação 

de miséria; depois, de abrigo em alguma instituição; e as consecutivas respostas de ser 

adotado por outra família ou estar com a família biológica, mas, esta última perspectiva 

foi também colocada como ruim e marcada por dificuldades. Assim, poucos 

imaginaram uma adoção na condição da atual não ter ocorrido. Diante dessas 

informações, reflete-se sobre estar implicado no não saber das três crianças o vislumbrar 

de futuros temíveis e sofridos para elas contra a chance de ter uma convivência familiar 

cômoda, estável e prazerosa e, não arriscando esse embate, que se mostra para os 

sujeitos guiado por forças externas e, portanto, incerto e duvidoso, desembocam na 

vaguidão de suas respostas, no, aparente “simples”, não saber sobre o que virá. 

 À guisa de finalização, diante disso, é interessante questionar até que ponto, ao 

longo de seus percursos na rede de serviços que devem garantir os seus direitos, essas 

crianças são atendidas como sujeitos, verdadeiramente, de direitos e a elas são 

explicadas as situações, as mudanças e alterações que vão se dando em seus destinos, 

suas dúvidas e perguntas são esclarecidas, dando-lhe voz. E, em que medida é-lhes 

permitido que os únicos recursos que tenham – gerando insegurança e, com ela, 

angústia e aflição – sejam o que elas podem depreender, sozinhas, de suas realidades e 

dos fatos que vão acontecendo e as fantasias acerca dessas experiências e do que lhes 

será posterior. 
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V. Considerações finais – “O produto final é tecido, mas as linhas, as agulhas e os 

costureiros nunca param” 

Este trabalho foi pensado a partir da realidade de crianças que se encontram em 

acolhimento institucional, em uma situação de espera, “temporária”, na qual suas 

famílias de origem passam a ser mais uma lembrança do que uma presença concreta, e 

existe para esses sujeitos, então, outra possibilidade de convivência familiar, mas que 

ainda é só uma possibilidade, para a qual não se pode dizer a distância e o tempo a 

serem percorridos até que se torne um fato. O objetivo geral foi, com isso, investigar os 

sentidos que crianças abrigadas, cujas famílias já perderam o seu poder familiar, ou 

estão em vias de perdê-lo, atribuem à situação de “estar para adoção”, sendo que, dentro 

dele, havia os objetivos específicos de verificar como a criança percebe e sente a sua 

situação de abrigo, os cuidados que recebe e as relações que mantém; identificar qual o 

entendimento e sentimento da criança sobre a situação específica de não ter mais o 

contato com a família de origem e “estar para adoção”; conhecer as projeções que a 

criança tem em relação aos espaços e relações que poderão compor sua vida futura.  

Para alcance desses objetivos foi preciso compor um método que permitisse às 

crianças participantes da pesquisa, abertura suficiente para que falassem sobre suas 

histórias de vida, suas percepções e sentimentos acerca dessa história e do que estar por 

vir, mesmo que de forma indireta, e, dessa maneira, construíssem, junto com a 

pesquisadora deste estudo, sentidos sobre o momento presente vivenciado. 

Por meio das redes de sentidos que foram sendo tecidas com Magali, Cebolinha 

e Cascão, muito foi dito por essas crianças. Acerca dos cuidados e relações do abrigo, 

emergiram as observações dos sujeitos que dizem respeito aos momentos difíceis 

vivenciados no acolhimento institucional, em que se destacam as referências a uma das 

instituições anteriores pelas quais os sujeitos passaram, em cujo contexto, segundo seus 
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discursos, aconteciam muitos conflitos entre as crianças abrigadas com repressões e 

punições por parte dos funcionários, e também referências à separação que sofreram de 

seus irmãos durante os percursos entre os abrigos. Mas, em relação à instituição em que 

se encontram, os três apresentam uma percepção positiva em que eles têm suas 

necessidades básicas atendidas, estudam, brincam, possuem amigos e, embora não 

reconheçam claramente o abrigo como família, vivenciam nele, de forma peculiar, uma 

convivência familiar. Assim, a estadia atual na instituição não comparece como algo 

desagradável; diferentemente dessa idéia, ela, inclusive, é colocada, por Magali, como 

em melhores condições em um comparativo a situações de privação e violência, 

experienciadas quando ela estava sob a responsabilidade da mãe. 

Os três sujeitos apresentam a compreensão de que houve influência do 

comportamento de seus pais – como, por exemplo, o uso de álcool e/ou drogas, da 

forma como estes viviam e condicionavam seus filhos também a viverem, sobre o 

afastamento da família e a medida de acolhimento institucional. Mesmo com essa 

compreensão, na qual também está implicado o reconhecimento de dinâmicas familiares 

complicadas, marcadas por dificuldades sócio-econômicas e violações de direitos como 

a negligência, a presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes e a 

vivência de rua, os sujeitos declararam a falta que sentem de estar com suas famílias. 

Ainda que elas sejam, por cada uma das crianças, representadas por determinados 

familiares, como o pai, uma tia, os irmãos.  

Engrendram-se, então, sentidos contraditórios, cuja co-existência é 

perfeitamente passível de concepção, entre os sujeitos. Cascão, Magali e Cebolinha, ao 

mesmo tempo, em que classificam o abrigo como um bom lugar, também, parecem 

sentir que ele não é seu lar e, apesar de reconhecer como eram suas dinâmicas familiares 
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e a responsabilidade dessas frente ao abrigo, sentem a saudade e o desejo de estar com 

parentes, com suas famílias de origem. 

A partir das falas dos sujeitos e do que foi vivido no campo, verifica-se que a 

idéia da adoção faz parte da imaginação de perspectivas das crianças e, quando referida 

por elas, foi vislumbrada como uma possibilidade, à qual está vinculada uma vida 

próspera e aconchegante e em que a manutenção dos grupos de irmãos é essencial, 

evitando o sofrimento da separação já sentido por eles. É importante ressaltar que essa 

perspectiva não é enxergada, claramente, a respeito de seus próprios futuros e, em 

momento algum foi declarada pelas crianças a condição de “estar para a adoção”, o que 

também não foi colocado pela pesquisadora. Magali, muito embora, tenha dito que 

gostaria de ser adotada, demonstrando certa expectativa sobre adoção, ao ser 

questionada acerca do que poderia acontecer com ela diante de seu momento presente, 

ela responde, assim como os outros dois meninos, que não sabe. 

Os sujeitos afirmam, com essa resposta, incerteza frente ao que lhes pode 

acontecer e, de fato, não houve garantias até agora no curso de suas vidas, pois, se suas 

dinâmicas familiares foram instáveis, o caminho percorrido longe delas o foi de forma 

semelhante com as visitas e, em seguida, a ausência das famílias, com as mudanças de 

instituições e, por meio delas, a construção e ruptura de laços afetivos, as diferenças 

entre os contextos, os afastamentos e reencontros entre os irmãos nesse caminho. Desde 

que foram acolhidas em abrigos não houve constância nos atendimentos e, por 

conseguinte, nas pessoas em que poderiam se apoiar, nem onde e com quem estariam 

após algum tempo. Elas já viram como saída da instituição o desabrigo com retorno 

para a família e a adoção, mas também presenciaram uma nova institucionalização após 

o retorno familiar e a permanência prolongada de adolescentes que não têm perspectivas 

de sair, senão quando estiverem adultos.  Portanto, é no mínimo, lógico se perguntar: 
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por que haveria certeza ou segurança sobre voltar a viver em um seio familiar, mesmo 

que sem vínculos biológicos? Ou, mudando a pergunta, por que o destino da 

convivência familiar seria, se não convicto, provável? 

Esse questionamento se torna ainda mais válido quando se atenta para outros, 

como: o que determina esses destinos variados? Por meio, especialmente, da 

representação da justiça e do juiz e, relacionados à adoção, também os elementos de 

escolha por parte dos adotantes (para os sujeitos, elementos baseados em características 

físicas e comportamentais, como ser “obediente”, sendo essas últimas enfatizadas por 

eles em diversos momentos. Provavelmente, como antes comentado, assumindo os 

discursos dos adultos com os quais conviveram e/ou convivem), as crianças expressam 

a dependência, o não controle com o que se depararam, e se deparam ainda hoje, em 

suas histórias, mostrando o quão especulativo e confuso pode ser pensar em um devir 

cujo poder de definição está, em sua esmagadora parte, nas mãos de outras pessoas. 

Combinam de forma a desenhar tais destinos: o apoio (e sua qualidade) ou não dado à 

família de origem para o retorno do sujeito; a cooperação ou não dessa família diante do 

apoio; a celeridade ou lentidão e a competência judicial e da rede de garantia dos 

direitos em relação às crianças institucionalizadas, em condição ou não de adoção, e 

suas famílias; o nível de sensibilidade e, principalmente, clareza dos postulantes à 

adoção, no que se refere a modalidades de adoção pouco visadas: tardia, inter-racial, de 

grupos de irmãos etc. Certamente, são inúmeros os fatores que se configuram como 

particulares de cada caso, tornando difícil a qualquer um presumir o desfecho. 

No entanto, esse sentimento de incerteza poderia ser amenizado com um maior 

cuidado a respeito do que, efetivamente, as crianças sabem sobre suas situações. 

Tomando por base o contato com a Casa Lar e os sujeitos ao longo do trabalho de 

campo, e a experiência anterior da pesquisadora em outras instituições, inclusive, com 
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as mesmas crianças quando tiveram a medida de acolhimento institucional aplicada, é 

importante destacar que é dado pouco espaço para exposição de seus pensamentos, 

idéias e dúvidas, deixando mais nebulosa a visualização de perspectivas para esses 

sujeitos. E isso não é só verdadeiro para as crianças; a mãe social, como foi informado 

na caracterização do locus do estudo, tem pouco conhecimento referente a quem está 

abrigado, não tendo acesso a relatórios de instituições anteriores e também não sendo 

comunicada sobre as possibilidades futuras para esse público, a não ser quando a saída 

da Casa Lar está próxima. 

Dessa forma, é preciso não só maior cuidado, abertura e escuta para a voz das 

crianças, mas, acrescenta-se a isso, a necessidade de uma análise do funcionamento da 

rede de garantia para onde o “não saber” parece se estender, talvez, não possuindo a 

essencial articulação de informações e ações para a promoção, proteção e defesa dos 

direitos, dentre os quais está o da convivência familiar e comunitária, de crianças e 

adolescentes.  

Com o término deste estudo, observou-se que o lidar com as crianças abrigadas, 

em especial, em condição de adoção, exige e torna-se mesmo um imperativo, uma maior 

atenção por parte das pessoas e serviços que entram em contato com elas, a fim de 

permitir-lhes maiores esclarecimentos sobre a institucionalização e a espera por uma 

adoção.  

Por fim, é interessante sugerir que outros estudos também abordem a questão 

dos sentidos e perspectivas para que sejam apresentadas outras análises para além das 

aqui apresentadas, e ainda, a realização de pesquisas que focalizem a dinâmica de 

atuação da referida rede de garantia, cujo funcionamento atinge diretamente o bem-estar 

presente e futuro das crianças e adolescentes do nosso país. 
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Anexo I 

Roteiro de entrevista com a Mãe social e Assistente social 

• Quais as crianças (até 11 anos) estão atualmente na Casa Lar? 

 

• Qual a situação de cada criança? 

 

• Que informações elas têm sobre a situação delas? 

 

• Como funciona a Casa Lar? (Estrutura física, recursos materiais, recursos 

humanos, rotina/atividades diárias, como as crianças reagem à rotina). 

 

• Falar sobre o comportamento das crianças. 

 

• Como elas chegam à Casa? (De onde chegam, por meio de quem, como chegam 

fisicamente, como é seu comportamento, que informações possui, como são 

recebidas?... Há algum procedimento específico para o acolhimento da criança 

na Casa Lar?) 

 

• E depois que chegam, como são os trâmites jurídicos e burocráticos? 

 

• Como foram feitas as últimas adoções (Nov, Dez, Jan)? 

(Trâmites/Procedimentos, reações das crianças, colegas, equipe da casa e dos 

próprios pais). 

 

 



Anexo II  

(Figuras expostas – de meninas negras – com a representação de sujeitos em ordem 

etária crescente) 

 

 

 



Anexo III 

(Figuras expostas – de meninos negros – com a representação de sujeitos em ordem 

etária crescente) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV 

(Figuras expostas – de meninas brancas – com a representação de sujeitos em ordem 

etária crescente) 

 

 

 

 

 



Anexo V 

(Figuras expostas – de meninos brancos – com a representação de sujeitos em ordem 

etária crescente) 

 

 

 


