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RESUMO 

A situação da criança e do adolescente que romperam ou tiveram os vínculos 

afetivos suspensos com a família biológica é um fenômeno de preocupação social. A 

situação da criança abandonada existe desde o tempo da colonização do Brasil, 

porém, somente com o advento de leis modernas e protetivas como o ECA e a Lei 

Nacional de Adoção, é que surgiu a obrigatoriedade de atender de modo integral as 

necessidades dessas crianças e adolescentes, ajudando-as a construir um projeto 

de futuro, que possa oportunizar autonomia e independência. Levando em conta 

esse cenário, esta pesquisa aborda as expectativas e sentimentos de crianças e 

adolescentes inseridos em instituições de acolhimento.  

Para a obtenção de dados efetuou-se um levantamento bibliográfico visando 

encontrar estudos acerca dos sentimentos e expectativas de crianças e 

adolescentes institucionalizados, para analisá-los na vertente da Psicanálise. 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse desta pesquisa foi verificar a expectativa da criança e do adolescente 

institucionalizados, sendo que com tal delimitação buscou-se identificar os 

sentimentos experienciados no período em que estes se encontram acolhidos 

institucionalmente, uma vez que podem ter a oportunidade de retornarem à família 

biológica, ou de serem inseridos em uma família adotiva.  

Considerando que o abandono ou a incapacidade dos pais de cuidarem dos filhos 

pode causar danos à sua constituição emocional, nota-se a relevância de estudos 

que enfatizem a criança e o adolescente como sujeitos ativos e de direitos, como 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. (MENDES, 2007). 

A utilização do termo abandono de crianças parece ter uma tendência a qualificar 

uma situação voluntária, na qual se tem a intenção de um afastamento entre a 

criança e seus pais biológicos, entretanto, os motivos que levam a esse afastamento 

envolve diversos fatores que nem sempre inclui um descuido intencional (WEBER, 

2005). Considerando as trajetórias de perdas e abandono, a adoção se apresenta 

como uma possível resolução para a minimização de angústia, tristeza e ansiedade 

somatizadas, quando a criança e o adolescente se encontram institucionalizados. 

(PEITER, 2011). 

Ocorre, porém, na realidade das instituições que muitas crianças não contam com 

tal possibilidade, pois se distanciam do perfil de criança almejado pelos interessados 



em adoção. Ou seja, a maioria dos candidatos à adoção, desejam crianças até dois 

anos de idade, brancas, saudáveis e do sexo feminino, e de modo inverso, as 

crianças acolhidas nas instituições apresentam mais de dois anos de idade, são 

afrodescendentes, do sexo masculino e/ou apresentam problemas crônicos de 

saúde (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014). 

Um prolongado tempo na instituição intensifica o drama pela busca da origem, pelo 

qual o sujeito sente necessidade de ter acesso ao conteúdo referente ao seu 

passado, limitando suas esperanças quanto ao seu futuro, pois muitas permanecem 

por um longo tempo sem que sua situação seja definida. Consequentemente deve-

se ter uma equipe que trabalhe articulada para promover melhores condições de 

saúde mental no momento em que tais crianças e adolescentes estejam acolhidos 

nas instituições. 

Assim, é urgente levantar o que as pesquisas em psicologia retratam sobre a vida da 

criança e do adolescente na situação de acolhimento institucional, destacando o 

sujeito institucionalizado e o modo como ele reage quando se depara com a 

necessidade de silenciar suas vivências ou supervalorizar apenas as novas 

experiências numa família adotiva. Considera-se relevante identificar o que foi 

narrado por elas, pode levar a uma melhor compreensão sobre suas vidas e auxiliá-

las na construção de novos significados que podem interferir positivamente na 

construção de um projeto de futuro. Além disso, verifica-se que a compreensão 

acerca da relação mútua entre o processo de adoção e os outros contextos como o 

abrigo, a família biológica e o poder judiciário se entrelaçam e exigem novas formas 

de abordagem (SOLON, 2006). 

Tomando tal realidade, esta pesquisa se fundamenta na doutrina de proteção 

integral prevista no ECA e na Lei Nacional de Adoção.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

- Levantar aspectos afetivo-emocionais, em estudos de psicologia, presentes na vida 

de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, e no que concerne às 

suas percepções sobre a vida na entidade e suas expectativas de futuro.  

Objetivos Específicos:  

- Identificar nesses estudos os sentimentos gerados pelas rupturas de vínculos com 

a família biológica. 



- Levantar as percepções quanto ao acolhimento e a visão que mantém sobre sua 

vida na instituição. 

- Verificar as possíveis expectativas quanto ao futuro, no que concerne à  interesses 

em adoção ou de restituição de vínculos na família biológica ou de origem. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa classifica-se como uma pesquisa teórica, descritiva e qualitativa. 

Trata-se, portanto de uma pesquisa de levantamento bibliográfico. O levantamento 

dos dados foi feito em literatura específica, consultando-se a biblioteca sediada no 

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – Unidade Lins, por meio das 

palavras-chave utilizadas para catalogar estes materiais, tais como: acolhimento 

institucional, rompimento de vínculos, infância abandonada, políticas públicas, 

adoção, abandono.  

Dentre as obras estudadas selecionou-se a pesquisa desenvolvida por Weber e 

Kossobudzki (1995), intitulada Filhos da solidão e selecionou-se nesse material as 

falas desses atores. 

Os dados foram categorizados por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977). A análise dos dados está fundamentada na Psicanálise, e o estudo do 

desenvolvimento infantil e as contribuições de Freud e Winnicott apresentam-se 

como ferramentas importantes para a compreensão das necessidades da criança 

acolhida em instituições. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O plano de trabalho do presente projeto consistiu em: 

- Levantamento bibliográfico: essa atividade se deu através da seleção de um 

referencial teórico, de artigos, livros, e materiais que se relacionam com o tema, que 

serviu como base para sustentar nossa pesquisa. 

- Leitura e desenvolvimento bibliográfico: foi feito o fichamento e arquivamento de 

informações que compreendeu um minucioso histórico sobre o tema, levantou-se 

informações recentes, respostas as problematizações encontradas e busca de 

possíveis discordâncias sobre o tema. 

- Coleta de dados: Dentre as obras estudadas selecionou-se a pesquisa 

desenvolvida por Weber e Kossobudzki (1995), uma vez que em pesquisa intitulada 

Filhos da Solidão encontraram-se fragmentos das entrevistas realizadas com 



crianças e adolescentes acolhidos em instituições, bem como dos pais dessas 

crianças e dos dirigentes das entidades visitadas.  

- Análise de dados: após obtenção de dados coletados nos conteúdos bibliográficos, 

selecionou-se nesse material as falas desses atores. Os dados foram categorizados 

por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), devido à finalidade da 

investigação, ou seja, os afetos e as expectativas da criança e adolescente retirados 

de sua família biológica e acolhidos em uma instituição. A análise dos dados 

fundamentou-se na Psicanálise, especialmente na vertente que aborda o 

desenvolvimento emocional na primeira infância tal como proposto por Winnicott 

(1982) e as contribuições de Freud. 

- Desenvolvimento do relatório final: caracterizou-se por uma compilação completa 

dos dados colhidos, com base no método que norteou a pesquisa, e respaldando-se 

em todo o conteúdo bibliográfico estudado para levantar os resultados, para a 

entrega do trabalho para publicação. 

 

RESULTADOS  

 

Levantando-se as falas dos atores que fazem parte das instituições de acolhimento 

pode-se verificar os aspectos mais relevantes que surgem durante esse período. 

Para tanto, levantou-se seis categorias na obra de Weber & Kossobudzki (1995) 

acerca desse tema:  

 

1- A chegada à instituição  

Normalmente o rompimento de vínculos está associado às péssimas condições 

financeiras, problemas comportamentais de seus pais e conflitos enfrentados na 

família de origem. Muitas vezes a separação ocorre de modo abrupto e assim, 

persistem muitas lacunas a respeito do(s) motivo(s) pelos quais ela precisou deixar a 

família e ser acolhida.  

A manutenção dos vínculos afetivos mostram-se indispensáveis para o 

amadurecimento do indivíduo. Tal amadurecimento pode ocorrer desde que as 

condições ambientais sejam facilitadoras. Nesse contexto destaca-se a figura da 

mãe com sua provisão afetiva e sua capacidade para intuir aquilo que seu filho 

necessita. A figura do pai de modo semelhante tem papel fundamental na 



construção deste ambiente favorável, tendo em vista que é ele que dará a 

sustentação emocional à mãe e ao filho. (WINNICOTT, 1993). 

Ainda segundo o autor, a capacidade materna e paterna para se adequar às 

necessidades da criança pode ser denominada de holding, ou seja, um suporte no 

início do desenvolvimento, tanto no que cerne a um suporte físico e ao mesmo 

tempo um suporte simbólico que, com uma recorrência de cuidados, alicerça a 

confiança do indivíduo na realidade.  

É importante salientar que esses conceitos teóricos necessitam de reinterpretação 

haja vista as mudanças ocorridas na família contemporânea. Nesse sentido observa-

se a necessidade de se garantir ao desenvolvimento infantil condições estáveis de 

afeto e atendimento das necessidades básicas independentemente dos papéis de 

gêneros que exercerão tais cuidados perante a criança.  

 

2 - Sentimentos e expectativas a respeito da família biológica 

Por meio dos relatos é evidenciado o desejo de algumas crianças institucionalizadas 

de retornarem à família de origem ou à família extensa. Quando estes se deparam 

com a impossibilidade de retornar ao lar de origem e encontram restrições em sua 

liberdade, como por exemplo, não ter sua individualidade preservada no que se 

refere aos seus pertences e até mesmo vestuário e imagem pessoal, acabam 

vislumbrando a adoção como um meio de preencher as lacunas encontradas.  

Dificilmente há relatos de crianças que prefiram se manter na instituição até a sua 

maioridade, visto que, ser institucionalizado pode representar a necessidade de 

superar diversos mitos e preconceitos, tal como  ser identificada como uma criança 

sem família e sem vínculos mais consistentes que possa ampará-la na vida adulta e 

no caso de adolescentes, ser identificado como um sujeito institucionalizado pode 

ser vivido como uma “vergonha” por não ter família ou pelo rótulo adquirido ao ver-

se como um membro de uma determinada instituição. (PARREIRA; JUSTO, 2005). 

Embora as crianças valorizem a vida que mantém no abrigo, uma vez que 

fatalmente contam com melhor atendimento de suas necessidades básicas, tais 

como alimentação e vestuário, é comum encontrar nos relatos dessas crianças a 

expectativas de saída da instituição, entendendo que sua condição no local é 

provisória.  

 



3- Sentimentos gerados pelo abandono e a importância da elaboração das perdas: 

processo de luto e reparação na criança acolhida nas instituições. 

 

Estar institucionalizado configura-se em ser abandonado pela família, o que gera 

angústias e medos sobre o seu futuro, sendo que na maioria das vezes a causa da 

institucionalização é desconhecida, assim a criança precisa encontrar uma 

justificativa para estar na instituição de acolhimento, o que faz com que ela atribua 

esse acontecimento a alguém ou então que ela se culpabilize pela situação a qual 

se encontra. Revela ainda, sentimentos contraditórios uma vez que a criança 

apresenta a dor da perda, a fantasia de que a mãe ainda possa suprí-la em suas 

necessidades afetivas, mas, frente ao distanciamento não há como manter a 

esperança, tendo que inclusive lidar com a raiva e a angústia da perda, sendo 

levada a buscar outras pessoas para suprir suas necessidades. 

Uma vez que a criança vivenciou uma experiência de abandono e logo não teve a 

capacidade de diferenciar o eu do não eu, essa privação se relacionará com atitudes 

antissociais e comportamentos inadequados que ela apresenta no sentido pelo qual 

ela busca no exterior a continência que não teve em seu ambiente. A perda de algo 

que lhe era bom e a ausência de oportunidades dentro do próprio ambiente para 

resgatar o que lhe foi perdido, são dois aspectos que se relacionam em seu mundo 

interno.  (WINNICOTT, 1987). 

Se a estabilidade da qual a criança precisa para suprir suas carências, não lhe é 

proporcionada em seu meio familiar, ela irá procurar fora, ou seja na sociedade, não 

necessariamente por não existir uma mãe, pode haver a presença ou não, mas, pela 

perspectiva da criança está faltando algo. Há a necessidade de se contrapor e assim 

se autoafirmar, sendo uma tendência normal durante a fase da adolescência, porém, 

caso ela não encontre o limite necessário, essa tendência se estenderá, levando a 

consequências maiores e até mesmo a condutas antissociais. (WINNICOTT, 1987). 

Os comportamentos criminosos ou atitudes antissociais compreende-se como um 

apelo dirigido ao outro, indicando que aspectos da mente do indivíduo estão 

dissociados e provocando sintomas. (WINNICOTT, 1987). 

Destarte, entender melhor e ajudar, dando voz a essa criança que vivenciou 

experiências de rupturas no início de seu desenvolvimento é de extrema 

importância, proporcionando assim um ambiente seguro e confiante, em que caberia 

aos pais impor limites, mas ao mesmo tempo oportunizando que a criança expresse 



sua agressividade, propiciando-lhe um caminho mais saudável para a reparação de 

suas perdas. 

A criança quando inserida na instituição de acolhimento tem os seus vínculos e  

seus referenciais enfraquecidos, e sente-se em condição de desamparo já que para 

estar institucionalizada algum dos seus direitos básicos fundamentais tiveram que 

ser desrespeitados. (PARREIRA e JUSTO, 2005). 

Nesse sentido, o acolhimento tem papel fundamental, pois pode suprir as 

necessidades básicas e afetivas da criança, favorecendo a reconstrução dos 

vínculos com a família de origem ou a construção de novos vínculos em um outro 

meio familiar, possibilitando o desenvolvimento de suas capacidades físicas, 

intelectuais, sociais, afetivas. 

 

4 - A ruptura do vínculo sob a ótica das famílias e dos dirigentes 

O acolhimento institucional da criança faz com que ela seja privada de seu contexto 

familiar, e assim tenha os seus vínculos com o grupo familiar de origem suspensos, 

essa situação acarreta em um desequilíbrio emocional que muitas vezes fará a 

criança ter comportamentos ditos “não aceitáveis” e é imprescindível que a direção 

da instituição compreenda essas atitudes para que possam auxiliá-la nessa fase, 

não marginalizá-la ou rotulá-la.  

A direção das instituições precisa compreender que a separação da família, e a 

ruptura de vínculos afeta a criança em seu desenvolvimento e que um dos papéis da 

instituição é investigar a origem dos comportamentos e auxiliar na reconstrução dos 

vínculos. Entretanto a institucionalização é um recurso utilizado por diversos 

motivos, assim muitas vezes se caracteriza como uma solução provisória para 

aquelas famílias que passam por dificuldades financeiras. 

 

5- A natureza do vínculo institucional 

Levando em consideração o papel que a instituição deve desempenhar na vida da 

criança acolhida nota-se que diversas vezes a oportunidade de estabelecimento de 

vínculos e atendimento das necessidades básicas, são falhas, uma vez que não se 

garante a estabilidade a ser alcançada tal como preconizado por programas e 

legislações oficiais.  Tal instabilidade se acentua em razão do desconhecimento dos 

aspectos do desenvolvimento infantil e do adolescente o que pode levar a uma visão 

estereotipada e classificatória no sentido de categorizar comportamentos e atitudes 



adequadas e inadequadas, desconsiderando o ajustamento da instituição às 

necessidades das crianças e não o oposto. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e o Plano nacional de convivência 

familiar e comunitária definem alguns dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente e tem diretrizes para garantia tanto da criança e do adolescente quanto 

a família, porém esta realidade mostra-se descompassada.  

 

6 - Elaboração de projeto de vida e futuro  

A adoção é uma possibilidade (quando foram extintas as alternativas de retorno à 

família de origem ou extensa) de refazer os vínculos perdidos por essas crianças e 

de trazer novas significações para a vida destas, criando novas relações de afeto e 

confiança.  No entanto, o processo de adoção é carregado de receios e angústias, 

uma vez que a criança traz consigo traumas referentes à família biológica e o medo 

com que situações semelhantes aconteçam novamente, e também a própria 

vivência na instituição que potencializa o sentimento de perdas.  

A família exerce função fundamental no amadurecimento e desenvolvimento 

biopsicossocial dos indivíduos, podendo citar três categorias primordiais, sendo elas: 

as funções biológicas, psicológicas e sociais. Primordialmente, a função biológica 

assegura a sobrevivência da espécie humana, proporcionando os cuidados 

necessários para que o bebê possa se desenvolver adequadamente. (OSÓRIO, 

1996). Com referência às funções psicológicas, apresentam-se três grupos centrais, 

visando, proporcionar afeto a criança, fornecer suporte para as ansiedades 

existenciais dos seres humanos ao longo do seu desenvolvimento e criar condições 

ambientais adequadas.  (OSÓRIO, 1996). 

Portanto, evidencia-se como extremamente importante e necessário que todas as 

crianças e adolescentes possam ter seus vínculos afetivos refeitos ou novamente 

construídos.  

O ECA (1990) define como família natural “a comunidade formada pelos pais, ou 

qualquer deles e seus descendentes”. Torna-se imprescindível ampliar a 

conceituação de família para o reconhecimento das diversas manifestações de 

afetividade, ou seja, não se trata de um modelo ideal de família mas sim de uma 

estrutura familiar capaz de exercer a função de proteção e socialização, funções as 

quais tem um grande impacto sobre o desenvolvimento da criança, na construção de 

vínculos, no sentimento de segurança, na confiança em si mesmo, desenvolvimento 



da autonomia e da autoestima, aquisição de controle de impulsos, capacidade de 

tolerar frustrações e angústias. Já na interação com os adultos é possível o 

desenvolvimento do processo de socialização, controle da agressividade, aceitação 

de regras, diferenciação entre fantasia e realidade. 

A dificuldade das instituições acolhedoras de trabalharem individualmente com as 

crianças e com os adolescentes suas angústias e seus sentimentos que estão 

marcados pela institucionalização, gera muitas vezes, dificuldades de socialização, 

de autonomia e até mesmo para manter vínculos afetivos na vida adulta. Dessa 

forma, resgatar ou construir novos vínculos é de extrema importância e ao mesmo 

tempo uma difícil tarefa, para que a criança não seja reduzida a sua condição 

temporária de “abrigada” ou “abandonada” para dar sentido e definição a sua vida. 

(PARREIRA e JUSTO, 2005). 

Em virtude disto, na Nova Lei Nacional de Adoção (Lei 12010/2009) – está previsto 

que as instituições de acolhimento devem fazer o PIA – Plano Individual de 

Acolhimento, medida essa elaborada para garantir que o acolhimento se dê de modo 

mais singular possível, para que a criança e o adolescente possam estar ativos 

durante todo o acolhimento institucional.  

O PIA integra ainda as possibilidades de intervir com a família (de origem ou 

substituta) favorecendo a reintegração familiar. Dessa forma, com a Nova Lei 

Nacional de Adoção prioriza-se a construção de uma relação sadia entre a 

instituição e a família, fazendo com que o tempo de acolhimento institucional seja 

diminuído e consequentemente os prejuízos emocionais às crianças e adolescentes 

também. (Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, 2006). 

Atualmente com o advento do Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária, existe a rede social de apoio que diferentemente da família de origem 

ou extensa, atua como um auxílio para dar conta da sobrevivência, do cuidado e da 

socialização das crianças e adolescentes. Por conseguinte, os programas de apoio 

sócio-familiar oferecido pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária 

têm como objetivo a consolidação da família, levando em conta sua subjetividade e 

contexto histórico a qual estão envolvidos, traçando um meio de encontrar possíveis 

soluções para os problemas enfrentados por essas famílias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



O estudo desenvolvido propiciou a análise das falas dos atores envolvidos no 

processo de institucionalização, através da qual se constatou que após a retirada da 

família biológica e o acolhimento institucional as crianças e adolescentes denotam 

as seguintes características: 

- Sentimentos de culpa e ansiedade pelo acolhimento institucional; 

- Comportamentos apáticos e depressivos revelando a desesperança com a sua 

vida atual; 

- Afetividade para com os cuidadores e funcionários da instituição de acolhimento, 

passando-o a chamá-los de tio (a); 

- A carência afetiva leva a uma situação de ansiedade em que procura manter 

vínculo a qualquer custo com quem se aproxima dela, imaginando que poderão ser 

adotadas ou resgatadas pelas pessoas que entram em contato com elas; 

- Negação de toda a experiência insatisfatória vivida na família de origem; 

- A adoção surge como alternativa quando as experiências insatisfatórias são 

reconhecidas pelas crianças e pelos adolescentes; 

- Superada a fase inicial do acolhimento institucional, desenvolve-se uma grande 

expectativa quanto a uma família substituta, principalmente no que concerne a 

condição socioeconômica e o afeto ilimitado; 

- Dificuldades para dimensionar o futuro temendo novas rupturas e perdas. 

Explorar a adoção sob a perspectiva do sujeito institucionalizado, que como 

dependente do poder da instituição terá seu futuro modificado por esta, 

possibilitando-lhe uma reinserção onde seja possível vivenciar as questões afetivas 

sem desconsiderar seus sentimentos e expectativas sobre essa reinserção que irá 

unir esse sujeito com a família e a sociedade no aspecto geral como sendo um meio 

pelo qual pode-se também desconstruir os preconceitos arraigados sobre esse 

processo, é de extrema importância. 

As pesquisas que dão ênfase na adoção sob a ótica da criança e do adolescente 

são escassas, colocam-nas como assunto, todavia, não são ouvidas, sendo assim, é 

imprescindível que deem voz a elas, pois, a partir disso, espera-se que suas 

experiências anteriores e suas expectativas, tenham valor e sejam analisadas 

respectivamente. 
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