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RESUMO 

Esse trabalho tem por objetivo analisar as influências das formações dos vínculos 

afetivos para a vida de uma criança ou adolescente que reside em uma instituição de 

acolhimento, por motivos de maus tratos, abuso ou negligência de sua família biológica, 

e que no presente não apresenta interesse em conviver com a mesma. Baseando-se 

em pesquisas bibliográficas de autores como Cristiano Nabuco(2005) que traz para 

linguagem de hoje a Teoria do apego de Jonh Bowlby(1989), os conceitos de Donald 

Winnicott (1946) que coloca a delinquência como consequência à privação de vida 

familiar e uma entrevista com a psicóloga da instituição Casa do Menor São Miguel 

Arcanjo. O papel que um núcleo familiar desempenha desde os primeiro anos de vida 

de um individuo, assim como uma boa interação com a escola e por fim com a 

sociedade é de suma importância para um desenvolvimento sadio, onde a criança 

possa crescer em um ambiente estruturado e com gerenciamento. A questão que é 

abordada nesta pesquisa é o fato de nem todos poderem contar com a sua família 

biológica, tendo que recorrer a uma substituta, onde também pode receber os cuidados 

e amparos necessários para um desenvolvimento sadio.  A partir do que foi observado 

neste estudo é possível não só entender melhor a conduta da criança que sofre essa 

privação familiar, como também delinear possibilidades para o trabalho do psicólogo 

que busca a área social comunitária, favorecer o desenvolvimento emocional da criança 

que sofreu rupturas nos vínculos afetivos, contribuindo assim para a formação de 

adultos mais saudáveis.  

PALAVRAS-CHAVE: vínculo afetivo; desenvolvimento saudável; Instituição de 
acolhimento, psicólogo, área social comunitária. 
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INTRODUÇÃO 

 

      O afeto é um acréscimo importante para a boa interação entre os seres humanos, 

pois a afetividade proporciona as pessoas uma identificação umas com as outras a tal 

ponto que os faz serem capazes de se compreenderem, se amarem e se protegerem 

ou caso contrário se rejeitarem. O mesmo é necessário, principalmente nos primeiros 

anos de vida, onde a relação mãe/cuidador e criança deveria vir acompanhada de 

muitos sentimentos como, por exemplo, o amor, o que não é muito comum na 

atualidade onde muitas mulheres e homens têm filhos muito jovens, imaturos e na 

grande maioria sem condições financeiras ou psicológicas para assumir essa grande 

responsabilidade. Acompanhada da falta de paciência e de um despreparo não 

valorizam esse item tão essencial para o desenvolvimento de uma criança. 

      O objetivo desse estudo será mostrar como são formados os vínculos afetivos 

desde antes do nascimento do bebê e identificar quais as consequências que podem 

ser observadas nas crianças ou nos adolescentes institucionalizados, investigando se 

quando negligenciada essa relação, pode-se esperar que o mesmo apresente 

mudanças em seu comportamento e consequentemente se torne adulto com sérios 

problemas de personalidade. Ou ainda se é possível que o mesmo tenha um 

desenvolvimento sadio estabelecendo novos laços afetivos com membros da instituição 

acolhedora. 

      O interesse para realização dessa pesquisa surgiu da experiência de estágio 

realizado na Casa do Menor São Miguel Arcanjo (CMSMA) com duração de oito meses 

durante o primeiro e segundo semestre de 2015, o objetivo desse estudo foi levar uma 

melhor compreensão desse assunto à sociedade favorecendo uma boa expectativa de 

vida na infância, contribuindo também para uma maior discussão e interesse dos 

psicólogos que acreditam no sucesso de uma relação afetiva satisfatória. 

       Essa é uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico com embasamento na 

teoria do apego de John Bowlby(1989) justamente com contribuições de outros autores 

que tratam também da formação e rompimento dos laços afetivos, em especial os 

problemas de comportamento que são acarretados devido a essa privação de vida 

familiar, apresentados numa visão mais atualizada por Cristiano Nabuco(2005), e uma 
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entrevista semi estruturada com a psicóloga da instituição Casa do Menor São Miguel 

Arcanjo(CMSMA). 

      Nesse sentido tem-se como hipótese que a criança maltratada, abusada ou 

negligenciada por sua família biológica e que hoje vive em uma instituição de 

acolhimento, não é capaz de estabelecer um vínculo recíproco com seu cuidador,em 

vista que essa relação não pode ser substituída. 

      No primeiro capitulo são apresentadas as instituições de acolhimento, desde o 

aparecimento desta problemática do abandono de crianças e adolescentes até a 

atualidade, da Idade Média até a Época Moderna apresentando suas atribuições em 

relação ao estado e as leis implementadas para uma melhor qualidade de vida do 

menor. 

      No segundo capitulo são apresentadas as contribuições existentes na literatura em 

relação ao modo como os vínculos afetivos nos primeiros anos de vida são importantes 

para o desenvolvimento sadio das crianças e suas consequências em frente a uma 

privação estabelecida por meio de sua separação da família biológica.  

      No terceiro capitulo são feitas correlações da teoria citada acima com as 

experiências da psicóloga da (CMSMA), onde são analisados o comportamento e os 

vínculos afetivos de crianças e adolescentes que residem na instituição, apresentando 

também observações sobre o trabalho dessa psicóloga com os abrigados e finalizando 

com a tentativa de oferecer pequena contribuição é apresentado um projeto de 

intervenção junto aos chamados pais sociais1 visando um melhor desenvolvimento dos 

vínculos afetivos entre estes e os menores que se encontram na condição de acolhidos 

por essa instituição. 

 

 

 

 

 

                                                
1 O termo pai social será explicado com detalhes no capitulo 1 da pagina 9 desta pesquisa.  
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CAPITULO 1  

1. O CONTEXTO HISTORICO DA CRIANÇA ABANDONADA NO BRASIL  

 

 

       A preocupação com o abandono de crianças no Brasil começa muito antes do 

período colonial onde crianças viviam um momento de desassistência de sua família e 

um desamparo do estado. Não eram protegidas e sim desqualificadas, sendo obrigadas 

a agirem como adultos. Os meninos desde os nove anos desempenhavam um trabalho 

pesado e meninas de doze a quinze anos já podiam se casar, ambos assumindo uma 

grande responsabilidade, perdendo assim sua infância. “Em meio a um mundo adulto, o 

universo infantil não tinha espaço: as crianças eram obrigadas a se adaptar ou perecer” 

(DEL PRIORE, 2004, p.48). 

      Crianças nascidas de uniões consensuais ilegítimas, adulterinas de padres e mães 

solteiras, frutos de exploração sexual ou simplesmente nascidas em lares pobres eram 

abandonadas ou vendidas uma vez que este era muito comum e até mesmo 

regulamentado e, se nascesse com alguma deformidade então, eram mortas por 

acreditarem que pudessem trazer algum azar para a comunidade ou a família. 

(SANTOS, 2010 p 65.) 

      A criança era vista como um ser sem importância e sem direito. Os pais possuíam 

todo poder sobre eles e não havia punição para quem vendesse seus filhos como 

escravos, abandonasse em igrejas, em ruas, ou até mesmo os matassem. Até que por 

volta do século XVII algumas medidas foram tomadas para proteger essas crianças, 

regulamentando assim a adoção. (SANTOS, 2010, p 65.) 

 

1.1. Histórico das instituições de acolhimento  

 

      Na idade média a igreja católica foi designada para assumir a responsabilidade de 

acolher crianças abandonadas e se possível encontrar um novo lar para elas. Por isso 

criou entre os séculos XVIII e XIX uma forma de assistência infantil denominada Roda 
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dos Expostos2, trazida para o Brasil no século XVIII na capitania de São Vicente 

conhecida como Vila dos Santos. Tinha o objetivo de diminuir o aborto e o infanticídio e 

servia como forma de proteger as moças da vergonha de serem mães solteiras de 

acordo com os padrões da época. (LORENZI, s/a, s/p.) 

      Os meninos e meninas dessa instituição quando eram incorporados a uma família 

serviam como mão de obra barata e a igreja não relacionava essa situação a um 

trabalho infantil, mas sim a uma boa condição de vida para a criança. Achavam que a 

mesma, ao ser criada em uma família, poderiam ter mais chances de sobrevivência. 

(POLETTO, 2012, p 3.) 

      Com o crescimento da urbanização, industrialização, necessidade da entrada da 

mulher no mercado de trabalho e o aumento de ex-escravos nas cidades, o número de 

crianças nas ruas, esmolando,vendendo ou furtando subiu e com isso surgiu o termo 

“Menor”, que para muitos era praticamente um sinônimo de infrator carente e 

abandonado. (CANTINI, 2008, p 2.) 

      O ensino em 1854 era obrigatório, mas os escravos, crianças doentes e filhos de 

pobres não podiam ter acesso, eliminando assim toda expectativa de melhoria dos 

padrões de vida da classe pobre. Em 1891 com a regulamentação do trabalho, 

estipularam 12 anos como a idade mínima para o trabalho, mas algumas indústrias 

ainda possuíam mão de obra infantil com idade inferior a regulamentada, até que no 

século XX houve a proibição do trabalho para menores de 14 anos e também o trabalho 

noturno para mulheres e menores de 18 anos, criando assim as primeiras leis em 

relação à criança, proibindo a exploração infantil. (CANTINI, 2008, p 2.) 

      Em 1923 o país criou o primeiro juizado de menores na capital federal e em 1927 

promulgou-se o primeiro documento legal para os menores de 18 anos. Contribuindo 

com o fim da instituição Roda dos Expostos. (POLETTO, 2012, p 4) 

 
 
 
O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 
18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de 
assistência e proteção contidas neste Código. (grafia original) (Código de 
Menores - Decreto N. 17.943 A – de 12 de outubro de 1927). 

                                                
2 A Roda constituía-se de um cilindro oco de madeira que girava em torno do próprio eixo com uma abertura em uma 

das faces, alocada em um tipo de janela onde eram colocados os bebês. 
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      Esse código tinha como objetivo esclarecer o novo cuidado que seria necessário 

para a criança e adolescente excluído, regulamentando questões como o trabalho 

infantil, tutelar e pátrio poder, delinquência e liberdade vigiada. (POLETTO, 2012,p 5) 

      Em 1942 foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) um órgão ligado ao 

ministério da justiça que era semelhante a um sistema penitenciário, mas se destinava 

à população menor de idade, funcionando da seguinte forma: adolescente autor de ato 

infracional era internado em reformatórios e casas de correção e o menor carente, 

abandonado era acolhido em patronatos agrícolas de aprendizagem e ofícios urbanos. 

      Juntamente com o SAM foram criadas entidades federais de atenção à criança e ao 

adolescente que eram inteiramente ligadas à figura da primeira dama, como por 

exemplo, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), criada por Dona Darcy Vargas, que 

tinha como objetivo o atendimento de crianças órfãs da guerra. Mais tarde seu objetivo 

se ampliou e passou a atender também a Casa do Pequeno Jornaleiro (CPJ), que era 

um programa de apoio à criança de baixa renda baseado no trabalho informal e no 

apoio assistencial e sócio-educativo, e a Casa do Pequeno Lavrador (CPL) que era um 

programa de assistência e aprendizagem rural para crianças e adolescentes filhos de 

camponeses. Logo após surgiram a Casa do Pequeno trabalhador (CPT) que era um 

programa de capacitação e encaminhamento ao trabalho de crianças e adolescentes 

urbanos de baixa renda e a Casa das Meninas (CM) que era um programa de apoio 

assistencial e sócio-educativo a adolescentes do sexo feminino com problemas de 

conduta, entre outras. Todas recebiam apoio da LBA. (LORENZI, s/a, s/p) 

      Dando continuidade aos trabalhos antes desenvolvidos pelo SAM (que foi criticada 

sendo denominada “Universidade do crime”) a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor (FUNABEM) foi criada em 1964, era a instituição de assistência à infância que 

internava tanto os abandonados como os infratores, e logo após os governos estaduais 

criaram a Fundação Estadual do Bem–Estar do Menor (FEBEMs). (CANTINI, 2008, p 

4.) 

      A partir de 1986 houve lutas da “Comissão Criança e Constituinte” e “Fórum 

Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente” contra o sistema 

ineficaz, do governo nacional e estadual, apresentando assim uma nova proposta na 
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Assembléia Nacional Constituinte que gerou os artigos 227 e 228 da Constituição 

Federal Brasileira promulgada em 05 de outubro de 1988. (CANTINI, 2008, p 4 - 5.) 

 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010 )(BRASIL, 2008). 

Art 228. São Penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às 
normas da legislação especial (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 
65, de 2010 )(BRASIL, 2008). 

 

 

      E partir da regulamentação desses artigos constitucionais o “Menor em situação 

irregular” se tornou uma criança ou adolescente em formação, que merece uma 

“proteção integral” proteção essa que deve ser feita por sua família, sociedade e Estado 

de acordo com a ONU, através da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. (CANTINI, 2008, p 5.) 

      Em 13 de julho de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) – Lei de nº 8.069, onde finalmente as crianças e os adolescentes foram vistos 

como um ser de direito. E processos de adequação aos novos paradigmas de acordo 

com o artigo 92 do ECA, foram realizados pelas instituições de acolhimento. 

 

 

Art. 92.  As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou 

institucional deverão adotar os seguintes princípios:  (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009). 

I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar;      

 (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009). 

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa; (Redação dada pela Lei nº 12.010, 

de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 

V - não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados; 

VII - participação na vida da comunidade local; 

VIII - preparação gradativa para o desligamento; 

IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

(BRASIL, 2009) 

 

 

        Mas não basta criar formas de proteção sem criar instituições que cobrem essas 

leis, por isso o ECA criou estruturas capazes de por em pratica essas leis, entre elas se 

destacam o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e o 

Fundos da Criança e do Adolescente, e a ação civil ficaria como ultimo recurso sendo 

necessário apenas quando houvesse um descumprimento dessas leis. (CANTINI, 2008, 

p 9 - 10.) 

      As instituições que são responsáveis por acolher crianças e adolescentes tiveram 

muitos nomes, mas de acordo com as documentações do Fórum de Nova Iguaçu, hoje 

são conhecidas como instituições de acolhimento e funcionam como um programa de 

medida protetiva contra violação dos direitos e maus tratos, onde devem ser acolhidas 

crianças do mesmo município para que eles possam ficar próximos de sua residência e 

para que haja fácil acesso às visitas familiares, possibilitando também a ida a escola de 

costume e os serviços da comunidade para que não haja descontinuidade após o 

acolhimento. São abrigos provisórios, onde a criança deverá ficar por até dois anos no 

máximo, funcionando como medida de proteção por conta de alguma situação de risco 

pessoal ou social, em que seus responsáveis não podem cumprir sua função perante a 

lei de protegê-los, até que o retorno a sua família se torne possível ou haja uma 

inserção a uma família substituta.  

      As instituições devem respeitar todos os critérios estabelecidos no artigo 92 do ECA 

além de possuir uma boa estrutura física onde a criança ou adolescente possa ter 

espaço suficiente para movimentação, conforto, lazer, área para alimentação e 
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dormitórios. Os educadores deveram trabalhar por turno, impondo limites e rotina, 

devendo ter no máximo dez crianças para cada educador.  

 

 

De acordo com o Art.39 § 1
o
  A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 

qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo 
único do art. 25 desta Lei.       (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
 

 

       Existem duas modalidades de atendimento: uma residencial, (em que uma pessoa 

ou um casal trabalha como educador, cuidando de um grupo de até 10 crianças e 

adolescentes, e para isso recebem uma ajuda de custo do governo), e outra que é o 

atendimento institucional (que ocorrem em um local semelhante a uma residência, em 

que se cuida de um grupo de até 20 crianças e adolescentes, onde os educadores 

trabalham em turnos fixos diários, desempenhando um papel de pai e mãe social) 

 

Art. 2º - Considera-se mãe e pai social, para efeito desta Lei, aqueles que, 
dedicando-se à assistência ao menor abandonado, exerçam o encargo em nível 
social, dentro do sistema de casa lares. (Lei n° 7.644,) 

 

 

1.2. Histórico da Casa do Menor São Miguel Arcanjo 

      A Casa do Menor São Miguel Arcanjo foi fundada em outubro de 1986, pelo Padre 

Renato Chiera, juntamente com o apoio de seus amigos europeus e da comunidade 

local. Após presenciar situações de assassinato no bairro de Nova Iguaçu, o padre 

tomou a decisão de criar esta instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo 

acolher crianças e adolescentes moradores de rua ou que sofrem algum risco social. 

(CHIERA,2009) 

      A equipe técnica da instituição após o acolhimento tem como objetivo ensinar os 

valores que os menores desconhecem preparando-os para o futuro através de cursos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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profissionalizantes, como, por exemplo, panificação, cabeleireiro entre outros que a 

própria instituição fornece. Proporciona também o seu retorno á própria família, quando 

a mesma está pronta para recebê-lo e quando não é possível o encaminham para a 

adoção, o inserindo no Cadastro Nacional de Adoção, para que possa ser recebido em 

uma família substituta, que possa oferecer o amor e cuidado que a criança o merece. 

      A instituição conta com seis casas lares nos municípios de Nova Iguaçu, 

Teresópolis, Guapimirim, Fortaleza e Alagoas e tem parceria com a Prefeitura Municipal 

de Nova Iguaçu, que possui diversos programas de prevenção à saúde como, por 

exemplo, acompanhamento Clínico, Odontológico, entre outros.  

 

1.3. Histórico da casa lar Jesus Menino  

 

  A casa lar Jesus Menino se encontra em Tinguá, é uma das unidades da 

(CMSMA), foi fundada em junho de 2006 com a ajuda de voluntários europeus, 

atendendo a demanda de crianças e adolescentes com deficiência, tendo em vista que 

não havia nenhuma instituição que atendesse somente a esse publico. (CASA DO 

MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO, 2015, p 5.) 

      A instituição recebe doações, não só de seus parceiros, como de pessoas físicas 

sensibilizadas pelas histórias de vida de cada abrigado que necessitam não só dessa 

atenção como também de amor e carinho, por se tratar de crianças com algum tipo de 

comprometimento físico ou neurológico e por ter passado por diversas situações, como 

maus tratos, abuso, negligência e abandono. (CASA DO MENOR SÃO MIGUEL 

ARCANJO, 2015, p 5.) 

      A casa pode acolher no máximo dezesseis crianças e adolescentes. Seu público 

alvo é de cinco a doze anos de idade, e trabalham como forma de acolhimento 

institucional temporário como determina o ECA: 

 

Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois 
de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade 
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judiciária da respectiva localidade. 
§ 1

o
  Será negado o registro à entidade que:       (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  
a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança; 
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei; 
c) esteja irregularmente constituída; 
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas. 
e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à 
modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente, em todos os níveis.       (Incluída pela Lei nº 12.010, 
de 2009)        

 

      Essa unidade atende as demandas não só do Município de Nova Iguaçu como 

também dos outros municípios da Baixada Fluminense.  

      O estágio realizado na área social-comunitária nesta instituição serviu de base para 

as questões apresentadas na presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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CAPITULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEORICA: 

  

     2.1 Apego e privação 
 

      Segundo Cristiano Nabuco (2005) alguns autores tradicionais acreditavam que o 

bebê não tinha consciência de nenhum acontecimento nos seus primeiros anos de vida, 

mas experimentos recentes indicam que o mesmo nunca alcançará um momento em 

que aja de forma indiferente mesmo antes que possa desenvolver alguma estrutura 

pessoal. (NABUCO, 2005, p. 24) 

      Nabuco (2005) baseando-se no pensamento de Daniel Stern de 1997, apresenta 

como o mesmo estrutura por meses os momentos importantes do desenvolvimento do 

bebê em relação às suas interações afetivas, demonstrando o quanto ele é capaz de 

entender que é um ser distinto e fisicamente separado da mãe. 

      Nabuco (2005) afirma que o bebê pode também através de jogos faciais demonstrar 

sua capacidade de interação social e afetiva, demonstra uma curiosidade pelo mundo 

dos objetos inanimados e consegue perceber, com cerca de um ano, que existem 

outras pessoas no seu mundo, e enfim aprende que a maneira mais clara e rápida de 

interação é através da linguagem. (NABUCO, 2005 p.27) 

      Segundo Nabuco (2005), nos primeiros meses da vida do bebê, essas interações 

com o outro trazem experiências subjetivas que ocasionam comportamentos facilmente 

observáveis, demonstrando que suas novas estruturas parecem estar se fortalecendo. 

Não deixando de enfatizar que o senso experiencial que está relacionado à forma de 

relacionamento corporal da criança com o outro também é importante, pois proporciona 

experiências sensoriais à criança e serve como parâmetro para suas estruturas 

espaciais e proprioceptivas. 
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O senso de Self de um individuo é também organizado ao redor de esquemas 
emocionais extraídos das trocas oriundas dos relacionamentos de ligação, nos 
quais a regulação do afeto desenvolve-se não somente com o crescimento, 
mas também, por intermédio da madeira pelo qual os que cuidaram da criança 
reagiram frente as emoções. Portanto, temos uma via de mão dupla, na qual a 
subjetividade pessoal é formada, seja por meio da atuação da criança com o 
mundo (esquemas pró-ativos) ou das experiências baseadas na qualidade de 
afeto recebido (esquemas receptivos).”  (NABUCO, 2005. p 29) 
 
 

      Essa interação contribui para a estrutura de organização da criança, guiando-a em 

seu crescimento na vida adulta. Tal experiência gera segurança para o individuo, e a 

ausência provoca ansiedade. (NABUCO, 2005, p 33) 

 

2.2.Teoria da vinculação  

 

Segundo Cristiano Nabuco (2005) o estudo sobre o apego também conhecido como 

estudo da vinculação de John Bowlby, que iniciou no final da década de 1950 e se 

originou de uma pesquisa sobre as origens do desenvolvimento psicopatológico da 

criança e do adulto, realizado por ele na Clinica Tavistock que se encontra na 

Inglaterra, representando assim um grande rompimento da conceituação e a pesquisa 

psicanalítica tradicional que se referia essa correlação de possíveis distúrbios 

emocionais desenvolvidos na idade adulta consequentes das perdas e separações 

ocorridas durante a infância, baseando-se no pensamento de Bowlby (1989) o autor 

apresenta que o mesmo queria entender que mudanças podem ocorrer na 

personalidade da criança devido à falta dos cuidados maternos necessários nos 

primeiros anos de vida, quando há uma separação daqueles que os fornece apoio 

emocional. (NABUCO, 2005, p 49) 

 Mary Ainsworth participou do grupo de pesquisa de Bowlby em 1978 alterando seu 

foco sobre o apego, trazendo uma experiência denominada de “Experiência da 

Situação Estranha”, que tinha como objetivo analisar as interações da mãe com a 

criança em relação a sua separação e união, fazendo com que a teoria fosse vista 

como um desenvolvimento socioemocional da criança ao invés de uma pesquisa sobre 

a origem das desordens emocionais do adulto, Mas essa pesquisa foi rejeitada pela 

psicanálise por ser muito simples e desvinculada da teoria freudiana, que afirmava que 
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a criança só se aproximava da mãe ou do seu cuidador para satisfazer suas 

necessidades básicas (a “Teoria do impulso secundário” de Freud). (NABUCO, 2005, p 

49.) 

A Teoria da Vinculação segundo Bowlby foi estruturada sobre o entendimento de 

que existe um sistema comportamental que regula os comportamentos da criança em 

busca de uma proximidade ou manutenção do contato com indivíduos específicos que 

forneçam segurança física ou psicológica, para os mesmos, e para ser ativado ou 

desativado esse sistema, laços afetivos seguros que favorecerão a criação de modelos 

internos de trabalho que orientarão os mesmos nas suas futuras relações, devem ser 

formados em suas primeiras experiências de vinculação. (NABUCO, 2005, p 50) 

 O autor relata um experimento realizado por Harry Harlow em 1961 que teve como 

objetivo testar qual é o verdadeiro motivo da aproximação da mãe (o alimento ou o 

afeto) através de uma pesquisa com filhotes de macacos presos em uma gaiola 

privados da alimentação, onde ele põe dois bonecos representando suas respectivas 

mães: uma com alimento necessário mais toda revestida em arame e outro sem 

alimento, mas revestido de veludo. Constatou que os filhotes passaram mais tempo 

com o boneco de veludo mesmo sem ter um alimento, evitando assim o boneco de 

arame (mesmo possuindo a alimentação que eles almejavam), provando que a 

amamentação tem um papel menos importante para a afetividade, indo também contra 

a teoria do impulso secundário da psicanálise. (NABUCO, 2005, p 52) 

 Outro fato importante observado pelo autor é que o apego pode ocorrer de um bebê 

para o outro, mostrando mais uma vez que não há um interesse apenas por 

alimentação, já que um bebê não pode satisfazer as necessidades nutritivas do outro. 

 Cristiano Nabuco cita também que quando o estudo foi realizado em humanos os 

resultados demonstraram que os bebês ao se afastarem da mãe, choravam e 

dependendo da idade nem tentavam se reaproximar. Mas um estudo de Ainsworth em 

1978 com crianças gandas3 relata que quando a criança começava a engatinhar 

passava com a mãe apenas o tempo suficiente para se sentir segura e depois ia 

explorar o ambiente, mas quando se machucavam ou se assustavam e voltavam para 

suas mães em busca de segurança novamente. Conclui afirmando que no ser humano 

                                                
3
 Crianças gandas são crianças nascidas no município de Ganda na Europa 
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a vinculação tem diferentes tipos de condutas, quando se trata de buscar o contato da 

mãe, entre outros os mais comuns comportamentos de um bebê são, chorar, balbuciar 

e sorrir, agarrar-se a sucção não nutritiva e a locomoção, e havendo uma separação a 

criança ou a mãe sempre buscará a reaproximação. (NABUCO, 2005, p 49) 

 

 2.2.1. Três estilos de vinculação. 

 

      Nabuco (2005) diferencia apego de outros vínculos relacionais apresentando três 

características: a busca da criança por proximidade que se refere ao momento em que 

a criança se mantém dentro do ambiente protetor, que é diminuído quando há situações 

estranhas ou ameaçadoras, a base segura, que se refere ao momento em que a 

criança se sente segura por estar com uma figura de vinculação resultando na 

desatenção das considerações de apego e na exploração e no desempenho confiante, 

e por ultimo o protesto de separação que é quando a criança sente que pode não ter 

acesso à figura de vinculação e em protesto tenta evitar a separação. O autor baseia 

nas considerações de Robert Weiss. (NABUCO, 2005, p 56) 

      Nabuco(2005) afirma que para haver uma melhora na vinculação entra mãe e bebê 

deverá haver uma sensibilidade da mãe em moderar as respostas do seu filho e de 

forma que complete, a qualidade do laço afetivo.  Relata que a qualidade da segurança 

que a mãe oferece ao bebê é primordial para uma boa relação e cita como exemplo, a 

pesquisa realizada por Mary Ainsworth, chamada de “procedimento da situação 

estranha” na qual uma criança era colocada em uma sala com brinquedos estranhos e 

na companhia de um desconhecido, para ver o nível de tensão da criança ao ficar longe 

da sua mãe, e classificou seu comportamento da seguinte forma: (NABUCO, 2005, p 

57) 

      Os seguramente apegados exploravam o ambiente independente de ter ou não a 

presença de suas mães, e as recebiam com todo o entusiasmo no final do 

procedimento. Esse comportamento demonstra que essa criança mais tarde 

possivelmente iria tratar seus pais de maneira amigável e relaxada estabelecendo uma 

intimidade espontânea e sua interação verbal tenderia a ser livre e tranquila. (NABUCO, 

2005, p 59-60) 
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      Os inseguramente apegados eram os que não exploravam o ambiente e 

demonstravam estar incomodados com a presença de um intruso e rejeitavam a mãe 

na hora do retorno. Mais tarde poderão demonstrar desconfiança quando receberem 

algum tipo de ajuda e evitarão possivelmente a distância dos pais.  (NABUCO, 2005, p 

60-61) 

      Houve também um terceiro comportamento na qual a criança demonstrou uma 

ambivalência emocional no reencontro, ora buscando, ora rejeitando o reencontro, mais 

tarde essa criança possivelmente mostrará comportamentos de insegurança quase 

sempre alterado pela hostilidade. Essa criança ainda espera o amor e o cuidado e ao 

mesmo tempo tem medo do abandono, possivelmente será um adulto que não terá 

confiança, pois sempre esperara ser rejeitado. 

      O autor avalia este experimento como uma forma valida para verificar a qualidade 

da relação afetiva após a ausência e o modo como a criança recebe a mãe, pode 

refletir nas suas relações futuras. 

      O autor baseando-se no pensamento de Mary Main e Judith Solomons e sugere 

outro padrão de vinculação: o desorganizado/controlador, que é relacionado a toda 

criança que não apresenta nenhum dos padrões citados acima demonstrando 

características de desorganização e desorientação. Há uma suspeita que esse tipo de 

comportamento pode vir da mãe que passa por um tipo de luto em relação a alguma 

figura de vinculação de sua infância ou a trauma associado a algum tipo de abuso físico 

ou sexual. Então ao invés desses pais darem seus filhos conforto e cuidado esperaram 

deles esse oferecimento. 

 

       2.3. Importância da afetividade 

 

      Nabuco(2005) coloca o cuidado da mãe/cuidador como grande influência aos 

relacionamentos futuros de seus filhos e seu comportamento como fundamental para 

que a criança determine um modelo de interação em sua vida futura. O padrão de 

vínculo que uma criança recebe de sua mãe é a consequência do padrão que a mãe 

recebeu da sua mãe, ou seja, a avó da criança.  E conforme a criança se desenvolve 
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ela reproduzirá esse padrão nos seus próximos relacionamentos e possivelmente com 

seus filhos. (NABUCO, 2005, p 64) 

      O autor afirma também que o padrão de vinculação pode ser alterado quando 

resulta em uma adaptação mútua e a alteração vai variar de acordo com a mudança de 

comportamento de ambas as partes envolvidas no processo. 

  

Uma causa provável para manutenção de tal “estrutura” com o passar do tempo 
é o fato de uma criança segura, possivelmente, ser mais cooperativa no seu 
trato do que outras e portanto, exigira menos cuidado dos pais, favorecendo 
uma relação “mais leve” para ambas as partes. Uma criança ansiosa e 
resistente, ao contrario, tenderá a ser um pouco mais “resmungona” e agarrada, 
enquanto uma criança ansiosa e evitativa se manterá distante e implicante. 
Pode-se facilmente verificar que estes dois últimos tipos de interação tendem a 
induzir uma resposta desfavorável por parte dos pais (ou de estranhos), dando 
inicio a um circulo vicioso (complementar) de ação e reação e perpetuando o 
processo indefinidamente.(NABUCO, 2005, p. 65) 

 
 

      Nabuco(2005) relata que a confusão entre comportamento de vinculação e busca 

por proximidade é comum. Uma criança que se aproxima do outro com outros objetivos 

ao invés de buscar segurança não é considerado um comportamento de apego ou 

vinculação. Entende-se como busca de segurança atitudes que são direcionadas a 

redução de risco como, por exemplo, quando o individuo experiência  uma situação 

ameaçadora ou desorganizadora, resultando no alívio e aumento da segurança. 

(NABUCO, 2005, p 66) 

 

Bowlby entendeu por conduta de vinculação qualquer forma de comportamento 
que faça com que uma pessoa alcance ou conserve a proximidade de outro 
individuo diferenciado e preferido, isto é, uma consequência de um sistema 
básico e regulador de grande importância para a sobrevivência 
pessoal.(NABUCO, 2005, p. 66) 
 

 

      Nabuco(2005) afirma também que o comportamento de vinculação está programado 

previamente e pronto para ser desenvolvido em certas linhas. Em outras palavras cada 

pessoa constrói a maior parte dos seus modelos operacionais do mundo e de si, que 

nada mais é do que sua representação interna incluindo aspectos do self; da figura de 

ligação; aspectos invariáveis dessas ligações; e afetos que conectam essas duas 

figuras. Baseando-se no pensamento de Bermam e Sperling apresenta os modelos 
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internos de trabalho os quais (baseados na historia dos relacionamentos anteriores do 

individuo e somados as interações atuais entre o self e a figura de vinculação, quando o 

sistema comportamental de vinculo é ativado), e definem previamente as regras de 

interação permitindo que cada indivíduo se antecipe ou planeje suas atitudes futuras. E 

quando a figura de ligação se mostra acessível ou receptiva, a criança vai em busca de 

apoio ou amparo, e esse comportamento acaba sendo indicador do quando esta se 

sente aceitável ou inaceitável para a figura de afeição. Se acontece uma boa recepção 

é grande a possibilidade de elevação da auto-estima e auto-confiança.  

      Na ausência de uma base segura, ou seja quando a criança experiência o 

desconforto, a sua resposta em frente ao perigo será mais manifestada do que a 

criança que possui uma base segura e conta com a proteção de seus cuidadores em 

frente ao perigo. 

      A auto-confiança bem estabelecida, será geralmente o produto de um crescimento 

lento e progressivo, da infância á maturidade, durante o qual, por meio da interação 

com os outros que também são seguros a criança combina sua confiança nos outros 

com a confiança em si mesmo. (NABUCO, 2005, p 69) 

      O autor afirma que a criança desprezada não se sente querida por ninguém, ao 

contrario da criança amada que cresce confiando no afeto dos pais e todas as pessoas 

que passarem por sua vida as achará digna de afeição. E essa linha de raciocínio 

estabelecida pela criança irá formar sua estruturação e servir como base saudável para 

suas relações futuras. (NABUCO, 2005, p 69) 

 

2.4. Consequência para vida adulta 

 

      A personalidade estabelecida na vida adulta é vista muitas vezes como produto de 

suas interações com figuras importantes da sua historia, porque o afetivo 

funcionamento da personalidade e da saúde mental é a capacidade do mesmo de 

estabelecer laços emocionais com outras pessoas a sua volta. (NABUCO, 2005, p 69-

70) 

      São muitos os exemplos de crianças que cresceram ao lado de pessoas que os 

forneceram apoio e proteção suficiente, isso os irá trazer a sensação de que sempre 
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haverá alguém para os proporcionar auxílio quando precisarem,(ao contrario de 

crianças que cresceram em situações opostas que raramente aceite que existem 

pessoas em que possam confiar e que possam os ajudar quando precisarem).  Este 

dificilmente se vincularam a alguém, e se isso ocorrer não sentirá segurança na mesma, 

podendo ser infeliz e solitário. (NABUCO, 2005, p 70) 

      Por isso “a capacidade de se estabelecer laços emocionais íntimos na infância é, 

portanto, considerada como um traço capital do bom funcionamento da personalidade 

na vida adulta” (NABUCO, 2005, p 70) 

      O autor conclui afirmando que o adulto constrói um modelo de si mesmo que reflete 

de alguma forma a imagem que seus pais tiveram dele, sendo consequência da forma 

com que os pais o trataram e o que disseram a seu respeito. Esse modelo de 

tratamento geralmente regula o que o adulto sente em relação aos pais e a ele mesmo, 

como espera ser tratado pelos pais e a forma como planeja seu comportamento em 

relação a eles bem como suas atitudes em relação a seu filho.  E esse modelo 

governará seus medos, desejos e suas expectativas quanto ao futuro. 

       Segundo Winnicott (2014) a delinquência também é vista como uma consequência 

da privação familiar, e o crime como doença psicológica. 

      Quando o lar/família não dá à criança uma ideia de referência como parte de sua 

própria natureza, e à deixa de se ver livre, torna-se angustiada e se tem alguma 

esperança busca fora de casa esse sentimento de segurança através dos parentes 

mais próximos, ou na escola ao contrario a criança anti-social que recorre a sociedade, 

roubando por exemplo em busca de uma figura de autoridade que lhe imponha 

limites.(WINNICOTT, 2014 p.130) 

      Winnicott afirma que quando uma criança se comporta de forma antissocial pode 

não se tratar de uma patologia e sim de um pedido de socorro por uma figura de 

vinculação forte, amorosa e confiante que tenha como lhe oferecer o que precisa: o 

limite. 

 

Entretanto a maioria dos delinquentes, são em certa medida, doentes e a 
palavra doença torna-se apropriada pelo fato de que, em muito casos o 
sentimento de segurança não chegou a vida da criança a tempo de incorporar 
às suas crenças. (WINNICOTT, 2014 p.131) 
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      Winnicott afirma que uma criança continuamente negligenciada, só ficara livre da 

delinquência novamente se houver psicoterapia pessoal e/ou um ambiente estável e 

forte, que forneça amor, assistência e liberdade. 

      Winnicott (2014) cita formas para ajudar uma criança que sofre essa privação. 

Afirma que deve ser evitado avaliar o problema com base nos sintomas, no valor do 

incomodo da criança ou no que nos sentimos em relação à situação que este vive, 

porque podem induzir a um erro. Nesse caso a melhor forma de saber se um ambiente 

é suficientemente bom é observar que uso a criança pode fazer dele. Uma criança que 

é privada de um bom ambiente está doente e é inútil acreditar que ao muda lá de 

ambiente ela passará de doente para saudável, sem que sejam sofridas progressivas 

oportunidades de relacionamento de confiança em si e no afeto dos outros que os 

rodeia. 

    

2.5. Desapego 

 

      Ao citar a teoria de Bowlby, Cristiano Nabuco (2005) coloca outro aspecto 

importante que envolve as perdas “prematuras” conhecido também como “trauma da 

perda”, que mostra que as crianças nos seus primeiros anos de vida esqueciam de 

suas mães e seu sofrimento acabava rapidamente.  

      Bowlby em 1985 com seus estudos sistemáticos realizados em creches e hospitais 

constatou que crianças novas compreendiam de forma limitada o que ocorria, e seu 

anseio por sua mãe vinha normalmente com uma hostilidade intensa e generalizada. A 

tendência da criança citada acima é criar relacionamentos superficiais e passageiros e 

tendem a permanecer na fase pueril e adulta, sendo denominado por Bowlby de luto, 

provocado pela perda da pessoa amada.  

      Essa separação da criança e sua mãe na primeira infância é denominado por 

Bowlby de desapego, “caracterizado pela maneira na qual uma criança separada 

comporta-se ao reencontrar sua mãe(...)” (NABUCO, 2005, p 76) 

      Essas separações vividas pela criança favorecem o aparecimento de reações 

psicológicas em consequência da experiência do luto, fatos indicam assim as estruturas 

cognitivas da criança e de como tentam alcançar um estado de equilíbrio em seu 
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interior, frente às varias experiências de abandono, se afastando de qualquer sistema 

de apego para não gerar uma frustração.  

 

 

Tal processo cognitivo é responsável pela “recusa ativa” de toda informação 
relativa e associada aos acontecimentos de afiliação e, portanto, executando 
um papel de um poderoso filtro informativo, e resultando em comportamentos 
de desapego emocional e uma progressiva – e talvez duradoura – inatividade 
das condutas de vinculação. (NABUCO, 2005, p77.) 

 

 

      O comportamento de ligação pode ser desativado nos primeiros anos de vida e ser 

intensificado no fim da infância e da adolescência, este em período em que a criança se 

sente vulnerável a separação e a rejeição. 
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CAPITULO 3 - A VINCULAÇÃO AFETIVA EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REFLEXÕES E 

CONSIDERAÇÕES  

 

 

      Buscando correlacionar a teoria até então apresentada ao contexto de uma 

instituição de acolhimento de menores, os procedimentos adotados foram observações 

do cotidiano dos acolhidos e entrevista realizada com a psicóloga da Casa do Menor 

São Miguel Arcanjo. 

 

3.1 Entrevista 

 

       A psicóloga da (CMSMA) possui Bacharel e Licenciatura em formação de 

psicólogo, além de cursos de capacitação realizados pela própria instituição, pelo 

Ministério Publico e pela Vara da Infância na área social-comunitária. Possui dez anos 

de experiência em instituições de acolhimento, mas na atual instituição apenas nove 

anos com um intervalo de aproximadamente três anos entre eles. 

A psicóloga relata que ao chegar à instituição, não havia um outro profissional de 

psicologia para passar as atribuições que deveriam ser realizadas, e que então chegou 

a pensar que faria atendimento individual com cada criança, semelhante ao da clínica. 

Com o passar do tempo percebeu que ter a postura de um psicólogo clínico, ou seja 

não criar um vinculo com aquelas crianças, não daria certo porque para um trabalho 

bem feito deveria ganhar a confiança dos mesmos e só seria possível estabelecendo 

um vinculo recíproco com os meninos ali acolhidos, mas só chegou a essa conclusão 

depois de um retiro da instituição que se chamava “aqui estou, envia-me” onde ela 

percebeu que deveria se envolver verdadeiramente com as crianças, e assim virar 

referência para suas vida, o que é o mais importante para instituição de acordo com a 

pedagogia presença4. 

                                                
4 Pedagogia presença é a proposta criada pelo fundador da instituição onde o foco é ser presença na vida 
dos abrigados, presença de amor de mãe e pai, de família, de oportunidade de cidadania, afim de “gerar” 
a “presença de Deus-Amor” a quem não se sente filho, não se ama e não ama ninguém. 
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A partir do que foi observado, a mesma estabelece uma boa relação com os 

acolhidos e assim como toda equipe técnica contribuindo com a imposição de limites e 

a atenção que eles tanto necessitam. Correlacionando assim ao pensamento do autor 

Cristiano Nabuco (2005) citado no capitulo anterior que fala sobre a importância 

afetividade nos primeiros anos de vida, tais laços afetivos seguros favorecem e cria 

modelos interno e os quais o orientarão em suas relações futuras. 

 

3.1.1 Atribuições da psicóloga 

 

A psicóloga relata suas atribuições psicológicas na instituição, se iniciam a partir do 

momento do acolhimento, onde realiza avaliações, observações e análises das 

condições psicológicas da criança ou do adolescente, Nesta hora então se depara com 

seu primeiro desafio, por causa do acolhido residente dessa instituição ser portador de 

alguma doença física ou neurológica (é o publico dessa instituição) às vezes se torna 

difícil conhecer o passado dessa criança, porque não é feita uma anamnese da mesma 

forma que em um consultório clínico, onde uma mãe e um pai preocupados com as 

condições seu filho, procuram a ajuda da psicóloga. Em uma instituição de acolhimento, 

muitos chegam sem uma mãe ou um pai, ou o seu único familiar tem algum tipo e 

comprometimento neurológico ou a família que resta não se preocupa com o menor e 

nunca se preocupou a ponto de se lembrar de detalhes do seu nascimento ou de 

momentos importantes do seu desenvolvimento. Por isso o diagnóstico e o histórico 

familiar às vezes precisa ser investigado, e até hoje devido às condições neurológicas e 

psicológicas da criança muitas coisas ainda não foram descobertas, havendo apenas 

suspeitas fazendo com que o tratamento demore mais. 

Com o decorrer do acolhimento são realizados acompanhamentos semanais e 

encontros com orientações e encaminhamento aos familiares ou responsáveis. 

(ressaltando que a assistência psicológica se concretiza no momento em que é 

indicada a necessidade e /ou ocorra demanda por parte do assistido). Quando o menor 

tem algum parente que se interesse pelo mesmo, favorece o trabalho do psicólogo 

juntamente com o assistente social altamente importante, orientando que tipo de 

atitudes as famílias devem tomar, para que possam recebê-los de volta, e investigando 
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se o interesse é pelo menor ou por seu benefício algo muito comum em caso de 

crianças ou adolescentes com comprometimento neurológico. 

A partir do que foi apresentado há um desinteresse muito grande da família pelos 

meninos da instituição. No momento há apenas um acolhido que ainda possui vínculo 

com a mãe e a mesma possui algum tipo de comprometimento neurológico a ponto de 

não ser a guardiã aconselhável e esta, prejudica seu desempenho em relação ao 

tratamento. Esta mãe leva doces e biscoitos contrariando as regras impostas por ser 

entendido que ela leva presentes como forma de substituir sua presença, gerando 

ansiedade no filho quando o presente acaba ou quando não vai visitá-lo. 

Correlacionando este acontecimento ao pensamento do autor Cristiano Nabuco 

(2005), a interação da criança com os pais contribui com a estrutura de organização da 

criança, guiando-a em seu crescimento na vida adulta, tal experiência gera segurança 

para o individuo, e a ausência provoca ansiedade. Esta ansiedade é muito encontrada 

em crianças em situações de acolhimento. 

Juntamente com as atribuições vêm algumas demandas que não fazem parte do 

seu trabalho, mas também não a queixas sobre elas como apresentar a casa durante 

uma visita. Tendo em vista o que foi observado, há diversos trabalhos realizados pela 

mesma que vai além de suas atribuições o que prejudica o seu desempenho tirando-a 

de seu foco que deveria ser os acolhidos. 

 

3.1.2 Principais desafios em frente a instituição 

 

A psicóloga coloca como desafio a estrutura institucional. A profissional tenta 

incansavelmente não deixar que atrapalhem a sua maneira de trabalhar, justamente 

com a equipe técnica que possui visões diferentes de ver e resolver os problemas, e 

nem sempre é alcançado os seus objetivos frente às atitudes que deveriam ser 

tomadas, e sim o que é achado ser uma atitude correta para resolver determinado 

problema. 

A partir do que foi observado, a instituição, juntamente com a equipe técnica, cria 

várias barreiras para a realização de um bom trabalho, como a forma de tratar uma 

criança que possui um comprometimento neurológico, que não tem consciência de suas 



30 

 

 

 

atitudes e é tratada como se tivesse, sendo confrontado o que faz com que ele não 

reaja da forma esperada e o objetivo não é alcançado. 

Em relação ao foco que a instituição estabelece como forma de tratamento, a 

psicóloga relata que gostaria que fosse mais trabalhado a ruptura dos vínculos da 

criança com sua família biológica, porque a compreensão do real motivo de serem 

encaminhados a uma instituição de acolhimento nem sempre é alcançada. O fato é que 

a família desapareceu, o abandonou, não quer se envolver, não quer se preocupar com 

o acolhido ou não pode ficar com sua guarda, mas mesmo assim com toda essa 

rejeição a criança ainda os vê como sua família, e ainda acha que ir para casa é o 

melhor que poderia acontecer. 

 

3.1.3 Influências da afetividade na instituição  

 

Em relação à percepção da psicóloga sobre os vínculos formados na instituição, a 

mesma relata que consegue perceber vínculos afetivos estabelecidos entre os 

moradores da casa. Observa que cada menino tem um pai social, uma mãe social ou 

ambos como referência, demonstrando respeito e se sentindo protegido e confiante. 

a mesma cita dois casos como exemplo: 

Caso 1 – Menino de 17 anos com nenhum diagnóstico estabelecido, porêm sua 

mãe usava drogas, este tem alucinações e apresenta dificuldades na fala, além de não 

querer ir a escola, por não conseguir estabelecer relações. Em sua ultima instituição era 

muito agressivo. Hoje porêm ele é um menino calmo estabeleceu um vinculo com todos 

os meninos da instituição, cuida deles como um irmão e possui um pai e uma mãe 

social especifica como referência. 

Caso 2 – Menino de 11 anos portador do CID 10 – F845, sofria maus tratos do 

genitor com suspeitas também de abuso sexual. Sua mãe possui um comprometimento 

neurológico e não pode cuidar do mesmo. Chegou à instituição com seis anos e ainda 

não andava, depois de muito esforço de um pai social da casa ele começou a andar e 

continuou evoluindo. Hoje se aproxima de todos na casa apesar de não ser um 

comportamento normal de um autista. 

                                                
5 CID 10 – F84 Transtornos globais do desenvolvimento. 
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A partir do que foi observado no caso 1 o mesmo era anti-social e passava a maior 

parte seu tempo em frente a televisão. Hoje já apresenta uma grande diferença em 

suas relações. Participa ao menos por alguns minutos das atividades, se aproxima dos 

demais e ajuda nas atividades da casa, cuidando dos outros acolhidos. E sobre o caso 

2 o mesmo demonstra estar mais próximo dos demais acolhidos buscando afeto e 

carinho. Correlacionando este acontecimento ao pensamento do autor Cristiano 

Nabuco (2005) em que afirma que o vínculo pode ser estabelecido de um bebê para 

outro mostrando que o interesse é pelo afeto e não para suprir suas necessidades 

biológicas. 

     Ao ser questionado sobre a credibilidade da teoria de vinculação de Bowbly, a 

psicóloga relata que a questão do apego é muito importante para o desenvolvimento, 

mas em uma instituição de acolhimento acredita que esse sentimento deve ser dosado, 

para que o desapego não cause sofrimento em vista que é um acolhimento provisório.  

      A partir do que foi observado e correlacionando ao pensamento de Cristiano 

Nabuco (2005), citado no capitulo anterior, o trauma da perda que se refere a perdas 

antes do tempo do sua figura de vinculação (a mãe, por exemplo) a tendência é a 

mesma criar relacionamentos superficiais e passageiros provocados pela perda da sua 

referência. Essa separação favorece o surgimento de reações psicológicas por 

consequência a experiência do luto, indicando que a estrutura da criança esta tentando 

alcançar um estado de equilíbrio interior, frente ao abandono. Por consequência se 

afasta de qualquer figura de vinculação para não gerar frustração. E isso pode ocorrer 

também em instituições de acolhimento onde a criança ao criar um vínculo recíproco 

com seu cuidador pode perder essa referência quando sair da instituição. 

Na tentativa de contribuir com a relação afetiva dos acolhidos e seus cuidadores, foi 

criado um projeto6 desenvolvido por alunas de graduação em psicologia do 10° período 

na disciplina de estágio supervisionado comunitário sob a supervisão da Professora e 

Psicóloga Suelen Carlos Oliveira no ano de 2015.2.  

 

 

 

                                                
6 O projeto encontra-se na integra na apêndice B 
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3.2. Projeto: Fortalecendo os vínculos afetivos  

 

Assim, a proposta do projeto é trazer para as crianças não só atividades que as 

ajudem a desenvolver seu senso motor, cognitivo, critico devido a seus 

comprometimentos neurológicos, como também contribuir para construção de um novo 

vínculo com os seus educadores, através de atividades que envolvem leituras, culinária, 

arte e cinema. 

      Tendo em vista que a falta de afetividade em uma relação é responsável pelo mau 

desenvolvimento infantil, conhecer novas formas de interagir com a criança, 

aprendendo e desenvolvendo atividades que despertem o interesse dos mesmos, 

podem ajudar a melhorar seu desempenho em várias áreas da vida. 

      Cada atividade deveria ser desenvolvida com todos os meninos da instituição, 

mesmo que aparentemente não conseguam realizar, devem ao menos assistir,e para 

ter um bom resultado deve também ser realizadas ao menos uma vez por semana e 

serem planejadas com antecedência para não ocorrer imprevistos. 

      A psicóloga entrevistada relata que achou interessante o projeto e que algumas das 

atividades planejadas já eram realizadas. Acredita na mudança que elas podem causar 

e gostaria que continuassem. 

      Nenhuma das atividades constadas no projeto eram realizadas com frequência, o 

que era necessário para entrarem na rotina dos acolhidos, havendo um desinteresse 

muito grande da equipe em realizar as atividades e da instituição em providenciar o 

material necessário. Embora simples e de fácil organização o projeto não conseguiu ser 

implantado na instituição e por isso não há como avaliar a sua sequência e seus 

resultados. 

      Finalizando a entrevista a psicóloga relata que muitos desafios são enfrentados e 

que muitas vezes já sentiu vontade de abandonar o trabalho, mas hoje se sente 

realizada, apesar de todas as dificuldades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       A criança se libertou de um mundo onde era mal tratada e ganhou o direito a uma 

vida que lhe proporciona educação, saúde, alimentação adequada, lazer, dignidade, 

respeito e uma boa convivência familiar, o que não é muito comum no mundo atual 

onde a família que deveria representar uma base de segurança para a criança, a 

maltratam, abusam ou negligenciam, fazendo com que seja necessário ser acolhido em 

uma instituição.                                           .                      

        Com o processo de acolhimento institucional sua família percebe que não precisa 

se responsabilizar, se afasta sem preocupações, o que causa muito sofrimento na 

criança ao viver esse abandono sem nem ao menos entender o porquê. O estudo indica 

que mesmo com todo esse sofrimento psíquico a criança ou adolescente muitas vezes 

acredita que o melhor lugar seria ao lado de sua família. As situações ruins que passam 

ao lado de sua família biologia afetam seus relacionamentos atuais e 

consequentemente suas relações futuras, podendo causar graves transtornos em seu 

comportamento. 

      A instituição de acolhimento precisa se empenhar para oferecer à criança o que ela 

necessita para um bom desenvolvimento, favorecendo a existência de um adulto 

saudável. Mas quando se trata dos vínculos afetivos, substituir seu pai ou mãe biológica 

e se tornar essa referencia essencial não é fácil, mas também não é impossível. 

      O estágio realizado na Casa do Menor São Miguel Arcanjo foi de suma importância 

para a comprovação da teoria de Bowlby(1985) de que a mãe/cuidador é procurado 

pelo bebê não apenas para suprir suas necessidades fisiológicas mas primeiramente 

para lhes proporcionar afeto e carinho necessários, e essa privação pode gerar 

diversas consequências para sua formação. 

      A hipótese da presente pesquisa era que a criança maltratada, abusada ou 

negligenciada por sua família biológica e que hoje vive em uma instituição de 

acolhimento não é capaz de estabelecer um vínculo recíproco com o seu cuidador 

tendo em vista que essa relação não pode ser substituída. Através dos estudos, 

entrevista com a psicóloga e as observações ao decorrer do estágio pode-se comprovar 

que os vínculos afetivos originais podem ser substituídos, e assim estabelecidos com o 
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seu cuidador atual, desde que haja um preparo e interesse dos pais sociais, por 

exemplo, em fazer o mesmo, entendendo o afeto como essencial à vida da criança e à 

do adulto em que este se tornará. 
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APÊNDICE A 

 
ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 
1. Qual a sua formação? 

2. Como/Porque/o que levou a escolher a área social-comunitária? 

3. Quais suas atribuições nessa instituição? 

4. Quais são as demandas da instituição? 

5. Desafios em frente a equipe técnica? 

6. Que questões psicológicas são trabalhadas e/ou deveriam ser trabalhadas nessa 

instituição? 

7. Houve avanços no seu trabalho? 

8. Consegue perceber os vínculos afetivos formados nessa instituição? 

9. Como você vê o “apego “ na construção de personalidade dentro de um abrigo? 

10. Como a criança chega a instituição e há uma mudança em seu comportamento 

em relação a afetividade? 

11. A questão da importância da afetividade é trabalhada com os pais sociais? 

12. O que achou do projeto implantado na instituição? 

13. Acredita que o projeto possa ajudar a fortalecer os vínculos na instituição ? 

14. Quais as barreiras encontradas para realização dessas atividade? 
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APENDICE B 

Fortalecendo os vínculos afetivos 

 
Este é um manual para os educadores que participarão do projeto, sendo está uma 

leitura introdutória tem como objetivo levá-lo a conhecer como e para que foi criado este 

projeto. 

Este projeto foi desenvolvido por alunas de graduação em psicologia do 10° período 

na disciplina de estágio supervisionado comunitário sob a supervisão da Professora e 

Psicóloga Suelen Carlos Oliveira no ano de 2015.2. Trata-se de um projeto 

desenvolvido a partir da experiência de estagio na Casa do Menor São Miguel Arcanjo, 

na Unidade de Tinguá na Casa Lar Jesus Menino, são poucas instituições de 

atendimento que tem consciência da importância de uma rotina para o desenvolvimento 

sadio de uma criança. 

Assim, a proposta desse projeto é trazer para as crianças não só atividades que o 

ajudem a desenvolver seu senso motor, cognitivo, critico como também contribuir para 

construção de um novo vínculo com os seus educadores, através de atividades que 

envolvam leituras, culinária, arte e cinema. 

Tendo em vista que a falta de afetividade em uma relação é responsável pelo mau 

desenvolvimento infantil, conhecer novas formas de interagir com a criança, 

aprendendo e desenvolvendo atividades que desperte o interesse dos mesmos, podem 

ajudar a melhorar seu desempenho em varias áreas da vida. 

Cada atividades a seguir devem ser desenvolvida com todos os meninos da 

instituição, mesmo que aparentemente não consigam participar, devem ao menos 

assistir,e para ter um bom resultado deve também ser realizadas ao menos uma vez 

por semana e ser planejada com antecedência para não ocorrer imprevistos.   

 

ATIVIDADE 1 - COZINHANDO COM AMOR 

Crianças que ajudam na cozinha comem melhor ficam muito mais receptivas a 

novos sabores e texturas, por isso está atividade com as crianças é uma forma de 

incentivá-las a aceitarem mais variedades de alimentos. Além de poderem também 
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aprender com a história dos alimentos, noção de matemática (medir ingredientes, 

adicioná-los, etc.) raciocínio lógico (criar formas, cores e texturas) e principalmente um 

maior vínculo com os educadores. 

Os meninos descobrem como trabalhar em equipe, enquanto preparam receitas 

saborosas, mantendo a cozinha organizada e higienizando os alimentos. Pegar todos 

os ingredientes antes de começar o preparo e guardá-los ao final, é uma forma de 

mostrar a importância da organização. Aproveite o momento para falar sobre higiene 

também, lavando as mãos e os alimentos antes de começar a cozinhar. É importante 

lembrar que a criança está aprendendo, então, o resultado não precisa ser perfeito. 

Faça receitas simples, que não precisam ir muito ao fogo. Se preparar algo mais 

difícil peça ajuda a eles na montagem. A seguir temos uma dica de receita simples e 

uma lista com variedades de receitas. 

Exemplo: 

 

BRIGADEIRO SEM FOGÃO 

Ingredientes: 

 1 lata de leite condensado 

 4 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 1 e 1/2 xícara de leite em pó (sem preparar, só o 

pó) 

 Chocolate granulado para enfeitar 

 Manteiga para untar as mãos 

 

Modo de preparo: 

 

Usando uma colher de pau, misture bem todos os ingredientes em uma tigela, até 

formar uma massa homogênea. Unte as mãos e faça os brigadeiros no tamanho que 

achar mais conveniente. Passar no chocolate granulado. 
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ALGUMAS SUGESTÕES DE RECEITAS: 
 
Bolinho de arroz 
Pipoca 
Biscoito amanteigados 
Palitinhos de legumes 
Mousse de maracujá 
Gelatina colorida (ou comum) 
Bolinho de chuva 
Bolo de chocolate 
Vitamina de banana 
 

ATIVIDADE 2 - VENDO E APRENDENDO 

  

      A proposta do "dia do cinema" é ver um filme por semana que deve ser escolhido 

antecipadamente e com objetivo pedagógico, ou seja, o filme não deve ter um fim em si 

mesmo, mas os educadores devem buscar nele elementos que possam ser trabalhados 

com os meninos, seja uma música, seja uma temática ética, seja um conhecimento 

matemático, histórico ou geográfico.  

      Por meio de filmes, os educadores podem levar os meninos a refletirem sobre 

comportamentos e atitudes que podem vir a ajudá-los a se desenvolverem. 

Entendemos a presença dos filmes como forma de estimular, nas crianças, a 

observação, a capacidade de julgamento, sensibilidade, experiências, pois levam os 

meninos a desenvolverem a imaginação. 

 

É notável que a criança comece com uma situação imaginária que, inicialmente, 
é tão próxima da situação real. O que ocorre é uma, reprodução, da situação 
real. (...) Isso significa que, na situação original, as regras operam sob uma 
forma condensada e comprimida. Há muito pouco de imaginário. É uma 
situação real, que de fato, tenha acontecido (...). É mais a memória em ação do 
que uma situação imaginária nova. (VYGOTSKY, 2003, p. 135) 

 

ALGUMAS SUGESTOES DE FILME 

Vida de Inseto - A organização das formigas;  
Wall-E - Os impactos do lixo;  
Procurando Nemo – Obediência;   
Meu Malvado Favorito - Questão da adoção;  
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Tarzan - Respeito à natureza e às diferenças; 
Ratatoille - Valorizar os diferentes e trabalho em equipe; 
Era do Gelo - Solidariedade, amizade e compreensão dos fenômenos naturais; 

 
ATIVIDADE 3 - LEITURA LUDICA 
 

É preciso incentivar a leitura nos primeiros anos de vida, pensar que a criança não 

sabe ler e por isso não vai entender é uma atitude errada, porque através da escuta a 

criança realiza a leitura das ilustrações e pode acompanhar a leitura do texto, e mesmo 

que não conheça nenhuma letra pode passar a se familiarizar com elas, querendo 

aprender mais.   

A interpretação da criança através da leitura auxilia na sua formação como 

indivíduo, os cuidadores precisam trazer para sua rotina o habito de ler para as 

crianças, inicialmente um livro com bastante figuras ajudando a interpretar as histórias 

de uma forma simples e divertida, incitando sua imaginação, provocando perguntas e 

despertado grandes e pequenas emoções, fortalecendo a construção de novos 

conhecimentos e favorecendo o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. 

Para que essa atividade se realize deverá ser criado um cantinho da leitura, onde 

terá diversos livros e mesas onde as crianças poderão ir para ter esse momento. 

Abaixo segue alguns livros recomendados para esse primeiro contato da criança 

com a leitura, com o tempo a leitura pode ser realizada com livros mais complexos e de 

interesse da criança. 

 

SUGESTOES DE LIVROS 
 
1. Acompanhando meu pincel 
Dulari Devi, com texto de Gita Wolf (WMF Martins Fontes, 2014) 
2. É tudo família! 
Alexandra Maxeiner e Anke Kuhl (L&PM Editores, 2013) 
3. Eloísa e os bichos  
Jairo Buitrago e ilustrações de Rafael Yockteng (Pulo do Gato, 2013) 

 
 
 

ATIVIDADE 4 - A ARTE COMO FORMA DE EXPRESSÃO 
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A arte colabora para o desenvolvimento expressivo da criança fazendo com que ela 

veja o mundo com outros olhos, e por mais que o que for desenvolvido pela criança não 

tenha sentido algum, devem ser incentivados porque são registros dos seus 

sentimentos e de suas percepções do mundo, alem de auxiliar no seu desenvolvimento 

psicomotor. 

      O cuidador deve explorar a criatividade da criança através de trabalhos com 

colagens, pintura de dedos, modelagens com macinhas, montagens com materiais 

recicláveis, por exemplo, entre outros e expor os mesmos para mostrar a importância 

de serem realizados. 

      Abaixo segue um exemplo de arte que pode ser desenvolvida com crianças e outras 

podem ser criadas para atingir o mesmo objetivo. 

 
Colagem 
 

1. Pedir para criança desenhar um objeto que goste como, por exemplo, um 
barco. 

2. Depois que realizar o desenho, entregar a ela pedaços de papel crepom 
colorido. 

3. Pedir para escolher as cores do barco e fazer bolinhas de papel crepom. 
4. Depois ajuda-lo a colar essas bolinhas para colorir seu desenho. 

 
 

ALGUMAS SUGESTÕES DE ARTE: 
 
Montar objetos diferentes com palito (churrasco, fósforo ou de picolé) 
Pintura com tinta e pincel  
Modelagem com macinha 
Criar obras de arte com material reciclável (Ex.: Porta caneta com lata) 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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