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RESUMO 

 

 

 

 

Esta monografia pretende, a partir da experiência de estágio da autora no Abrigo Municipal de 

Rio das Ostras, buscar caminhos, à luz da Gestalt-terapia, para a preparação dos adolescentes 

que ao completarem a maioridade civil precisarão, obrigatoriamente, sair da condição de 

acolhimento institucional. Trazer à tona possibilidades para o enfrentamento das novas relações 

e novas facetas da sua própria identidade e propor estratégias de intervenção prática que os 

auxiliem neste processo. Para o desenvolvimento deste tema iremos tratar mais detalhadamente 

de como se dá o acolhimento de crianças e adolescentes em abrigo institucional. Por fim, nos 

utilizaremos dos conceitos da Gestalt-terapia para compreender a realidade do adolescente 

acolhido que em breve será egresso. 

 

Palavras-chave: Acolhimento Institucional; Desinstitucionalização; Gestalt-terapia 

  



  

 

    

 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph intends, based on the experience of the author's internship at the Abrigo 

Municipal de Rio das Ostras, to seek ways, in the light of Gestalt therapy, for the preparation 

of adolescents who, upon completing their civilian majority, will need to leave the host 

condition Institution. Bringing up possibilities for confronting new relationships and new facets 

of their own identity and proposing practical intervention strategies that will help them in this 

process. For the development of this theme we will deal in more detail about how the reception 

of children and adolescents in residential care. Finally, we will use the concepts of Gestalt-

therapy to understand the reality of the adolescent who will soon be egressed. 

 

Keywords: Institutional Care; Deinstitutionalization; Gestalt therapy  
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INTRODUÇÃO 

 

As crianças e adolescentes estão em pleno desenvolvimento e necessitam do apoio 

familiar, escolar, social e cultural, para se desenvolverem. Quando este apoio lhes é negado, o 

Estado precisa intervir para que os direitos destes seres sejam assegurados. 

Essa intervenção objetiva propiciar atendimento integral às crianças e adolescentes que 

estão em situação de risco, são vítimas de abandono, negligência, exclusão e violências. A ação 

visa proteger, oferecer apoio, segurança e cuidado a estas crianças e adolescentes enquanto as 

soluções para a retomada do convívio familiar forem buscadas. Os Serviços de Acolhimento1 

têm a responsabilidade de garantir direitos e promover o processo de emancipação, processo 

este que também depende da relação com o grupo ao qual pertencem, da família e da sociedade.  

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, toda a 

dinâmica dos serviços de acolhimento sofre mudanças com o intuito de realizar um melhor 

acolhimento à criança e ao adolescente. Este Estatuto tem como premissa estabelecer uma 

lógica de proteção integral vendo as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, 

considerando-os em suas singularidades, sem estigmas e sem homogeneizações.  

A instituição de acolhimento deve propiciar um desenvolvimento autônomo que 

favoreça a convivência familiar e comunitária e promova a articulação com o sistema de 

garantia de direitos, permitindo que o acolhido se insira em programas que beneficiem esta 

autonomia e independência.  

A partir de sua entrada na instituição de abrigamento, estas crianças e adolescentes, 

devem ser preparadas para sua saída, em um processo contínuo de desenvolvimento da 

autonomia. Uma das modalidades de desligamento é a saída obrigatória do adolescente que 

completará 18 anos, tempo limite para a permanência em instituições de acolhimento para 

crianças e adolescentes (BRASIL, 2009). Pensando nesta realidade difícil e dramática para o 

jovem, proponho como tema para esta monografia de final de curso: A vida depois do abrigo: 

Possibilidades à luz da Gestalt-terapia.  

                                                           
1 Neste trabalho considera-se apenas o Serviço de Acolhimento na modalidade Acolhimento Institucional que 

oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva 

de abrigo (ECA, Art.90 IV; 101 VII, §1º). 

 



 12 

 

Este tema foi escolhido a partir da experiência de estágio vivenciada pela autora no 

Abrigo Municipal de Rio das Ostras entre o período de março de 2015 a junho de 2016. No 

entanto, antes mesmo deste estágio, a mesma pode conhecer a realidade de acolhimento em 

mais duas cidades, (Macaé e Silva Jardim) através da experiência de estágio não obrigatório 

realizado durante 9 meses no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Durante este 

período, pode-se refletir acerca dos contrastes entre o ideal e o possível, a vulnerabilidade da 

vida humana, nuances e facetas muitas vezes desanimadoras, que despertavam a urgência de 

pensar práticas que incentivassem a autonomia das crianças e adolescentes. 

Com a possibilidade de realizar o estágio supervisionado no Abrigo Municipal de Rio 

das Ostras, ofertado pela Universidade Federal Fluminense – Campus Rio das Ostras, em 

convênio com a Secretaria de Bem Estar Social deste município, as reflexões foram 

amadurecendo com a orientação de campo da psicóloga Érika Samis e supervisão acadêmica 

da Profa. Dra. Patricia Valle de Albuquerque Lima, que seguiam a orientação baseada na visão 

da Gestalt-terapia. 

Compreendendo o homem como um ser de relação e considerando que o indivíduo é 

constituído por uma dinâmica interação com o mundo-outro, a Gestalt-terapia percebe que o 

processo de desenvolvimento do sujeito é contínuo e permanente.  

Na vivência do acolhimento institucional, as crianças e adolescentes inserem-se em um 

novo mundo e necessitam estabelecer novos contatos, independente da sua vontade. Estão ali 

por medida protetiva estabelecida em lei2. Provisoriamente “distantes” de seus vínculos 

familiares (família nuclear e extensa), hábitos diários, círculo de amizade, pertences materiais, 

etc. Este afastamento por si só traz profundas implicações e consequências não só para a 

criança/adolescente quanto para a família. 

Inicia-se, portanto, um novo momento em suas vidas, intensificado por processos de 

união/separação, evitação/aproximação, identificação/alienação gerando sentimentos e atitudes 

oscilatórias e por vezes incessantes de sofrimento, insatisfação, discórdia, agressividade, 

incerteza e indecisão (GULASSA, 2010a).  

O simples fato de as crianças/adolescentes estarem no abrigo já indica que foram 

frustradas. Estas não escolheram estar ali, não puderam tomar esta decisão. Estão em conflito 

consigo e com o outro, sentindo-se rejeitadas, abandonadas, assustadas e indesejadas.  

                                                           
2 Por ser drástica e de grandes repercussões para os envolvidos, “destaca-se que tal medida deve ser aplicada 

apenas nos casos em que não for possível realizar uma intervenção mantendo a criança ou adolescente no convívio 

com sua família (nuclear ou extensa)” (BRASIL, 2009).  
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Precisam lidar com novas relações, novas situações. Enfrentar o medo do inesperado e 

preparar-se para ele. Crescer, buscar a autonomia. Poder escolher, saber escolher. Desafiar-se, 

sentir-se ator e protagonista de sua própria história de vida, pois devido ao caráter provisório e 

excepcional do acolhimento institucional3, em algum momento estas crianças e adolescentes 

precisarão deixar o abrigo e isto significa na maioria das vezes, que o indivíduo precisará abrir 

mão da proteção, do acolhimento e assumir a própria vida (GULASSA, 2010a). 

Ao longo de todo o estágio considerou-se sobre a importância de preparar o adolescente 

para seu desligamento em função da maioridade4 e quão necessitadas estão, as instituições, de 

estratégias e recursos para fornecer aos adolescentes suporte para sua saída.  

Para entendermos a escolha deste tema é importante observar que ao atingir a 

maioridade (completar 18 anos), o adolescente precisa obrigatoriamente sair do abrigo. 

“Encontrar soluções que respeitem o ritmo de amadurecimento de cada um e a conquista de 

condições concretas para a saída do jovem é um dos pontos que angustia e desafia” (GULASSA, 

2010a, p.14). O desacolhimento especificamente nesta condição, requer muita maturidade e 

autonomia. “A saída é resultante de um processo, de amadurecimento, precisa de um tempo 

para acontecer. Não pode ser impessoal e burocrática – e não segue um relógio único para todos 

os jovens” (Idem, p.14). Pois será necessário, refazer vínculos anteriores, construir novos 

vínculos, ter um trabalho, uma nova vida, nova moradia, formar nova família (ou não formar), 

exercer a cidadania e tudo o que ela representa (direitos e deveres). Ganhar novo pertencimento, 

manter os vínculos conquistados, ter um projeto de vida, razão de existir, direito de sonhar e 

desejar. 

Como estratégia metodológica para este trabalho de conclusão de curso, optou-se pela 

realização de pesquisa em artigos da literatura especializada em serviços de acolhimento nas 

bases de dados eletrônicas, SciELO, PePSIC, utilizando-se como descritores as palavras 

acolhimento institucional, abrigo para crianças e adolescentes, instituições de abrigo e 18 anos 

no abrigo. A observação participativa no Abrigo Municipal de Rio das Ostras orientou a 

elaboração deste trabalho, além das pesquisas em livros de Gestalt-terapia, direitos da criança 

e do adolescente, projetos publicados pelas próprias instituições de acolhimento e dissertação 

de mestrado neste assunto.  

                                                           
3 Artigos 34 § 1º e 101 § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

4 A saída do abrigo por atingir a maioridade (18 anos) é uma das formas de desligamento. As demais são: retorno 

para a família de origem, encaminhamento para família extensa ou substituta.  
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Sendo assim, este estudo pretende propor uma reflexão sobre a perspectiva de saída dos 

adolescentes acolhidos que em breve completarão 18 anos e serão egressos. Verificar as 

estratégias utilizadas pela instituição de acolhimento a fim de preparar estes adolescentes e 

propor novas estratégias de intervenção que possam auxiliar no processo com o intuito de 

favorecer a sua autonomia. 

Esta monografia será dividida em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta 

brevemente o histórico das transformações geradas pelos códigos brasileiros até a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, enfatizando as mudanças no 

acolhimento institucional, especialmente a partir da criação das Orientações Técnicas para 

Acolhimento Institucional. 

No segundo capítulo, faz-se necessário compreender a dinâmica de trabalho da equipe 

técnica do Abrigo Municipal de Rio das Ostras e tecer considerações sobre sua adequação ao 

preconizado pelas “Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento” na modalidade abrigo 

institucional e suas estratégias a fim de preparar os adolescentes para a nova etapa de vida. Em 

conjunto conhecer mais profundamente as orientações para desligamento por maioridade e 

quais tem sido os caminhos possíveis para o adolescente egresso baseado nas regulamentações 

legais disponíveis. 

O terceiro capítulo buscará caminhos à luz da Gestalt-terapia para a preparação destes 

adolescentes a fim de poderem lidar com as mudanças e desafios que a maioridade civil lhes 

apresenta. Trazer à tona possibilidades para enfrentamento das novas relações e novas facetas 

da sua própria identidade e propor estratégias de intervenção prática que os auxiliem neste 

processo. 
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CAPÍTULO I  - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Algumas vezes alguém te machuca tão feio 

Que você não sente mais nada. 

Até alguma coisa fazer você sentir de novo. 

E tudo acaba voltando. 

Cada palavra, cada ferida, cada momento. 

Como você poderia entender de onde eu vim? 

Mesmo que você pergunte, 

Mesmo que você escute, 

Você realmente não escuta, vê ou sente. 

Você não lembra da minha história. 

Você não andou pelos meus caminhos. 

Você não viu o que eu já vi... 

 

Christina Matanick 

 

 

 

Neste capítulo apresentaremos brevemente o histórico das transformações geradas pelos 

códigos brasileiros até a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

1990, enfatizando as mudanças no acolhimento institucional, especialmente a partir da criação 

das “Orientações Técnicas” para Acolhimento Institucional. 

Temos nos dias de hoje uma grande preocupação com a infância e seu desenvolvimento, 

entretanto, esta preocupação com a criança é bastante recente em termos de história da 

humanidade.  

Até períodos próximos ao século XIX, as crianças eram tratadas como pequenos adultos. 

BARROS (2007) relata que na Idade Média não existia o conceito de criança como categoria e 

com apenas três ou quatro anos de idade, as crianças já participavam das mesmas atividades 

que os adultos, incluindo orgias, enforcamentos públicos, trabalhavam nos campos e vendiam 

seus produtos no mercado. Segundo ela: “A partir do momento em que sua capacidade física 

permitisse, e em idade relativamente prematura, as crianças participavam integralmente do 

mundo do trabalho e da vida social adulta” (p.52). 

O processo de construção da infância como etapa da vida desenvolveu-se pouco a pouco 

ao longo dos séculos e só gradualmente a criança passou a ser tratada de maneira específica. A 

partir daí jogos, brincadeiras, roupas, maneiras adequadas e outras atividades passaram a 

distinguir a criança dos adultos.  
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Surgem instituições específicas, como escolas, para atender e preparar “a população 

infantil para a vida adulta” (BARROS, 2007, p.52). A forma de pensar a infância e a juventude 

se modificou.   

Atualmente, no Brasil, vigora, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

promulgado em 1990. O ECA, estabeleceu “novo paradigma organizacional e gerencial que por 

sua vez é reflexo das transformações sociais e tecnológicas que marcam os tempos atuais” 

(BANCHER, 2000, p.127). Antes do ECA, as instituições de abrigo seguiam o Código de 

Menores que estabelecia diretrizes e norteava o atendimento aos jovens com base na disciplina.  

 

1.1. O CÓDIGO DE MENORES 

 

Nenhum mora em casa. Nenhum mora na rua. Estão escondidos em orfanatos 

espalhados por todo o país. Ninguém os conhece porque não incomodam. Não 

fazem rebeliões nem suplicam esmolas. São personagens invisíveis de uma 

história jamais contada. 

     Correio Braziliense, 2003 

 

 

No Brasil, a primeira lei específica para crianças e adolescentes, foi o Código de 

Menores de 19275 e 19796. Essa lei, tinha caráter filantrópico, sua política de proteção era 

assistencialista e o poder judiciário atuava quando a criança ou adolescente estavam em situação 

irregular7. Além disso, a decisão era centralizada, apenas com participação estatal e sua gestão 

era monocrática (BANCHER 2000, p.126).  

Segundo Goffman (2001), essas instituições, foram conhecidas como Instituições 

Totais, caracterizadas por espaços físicos capazes de comportar um grande número de pessoas 

em condições semelhantes, longe da sociedade por um grande período de tempo. O atendimento 

era coletivizado, com rígida e inflexível rotina, muitas vezes marcado pela violência. As pessoas 

eram agrupadas por sexo e idade e o objetivo principal era oferecer condições mínimas de 

                                                           
5 Decreto nº 17943-A de 12 de outubro de 1927. O Código de Menores de 1927 consolida o Decreto nº 16.272 de 

20 de dezembro de 1923, que regulamenta a assistência e proteção aos “menores” (ASSIS, 2014). 

6 Em 10 de outubro de 1979 foi aprovada a Lei nº 6.697/79 do Código de Menores de 1979. Este veio substituir a 

Doutrina do Direito do Menor pela Doutrina da Situação Irregular.  

7 A doutrina da situação irregular tinha como eixo o controle social dos “menores” infratores e os considerados 

abandonados moral ou materialmente por seus familiares.  
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alimentação, moradia e escolaridade, sem considerar a individualidade e a conservação dos 

laços familiares. 

Por fim, a instituição de abrigo que desempenhava características de instituição total 

podia causar danos ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e inviabilizava a 

possibilidade de restauração dos vínculos familiares e comunitários (SIQUEIRA; ABAID; 

DELL’AGLIO, 2012). 

Pode-se considerar que após a promulgação da Constituição Federal, em 1988 e a 

referência aos direitos da criança e do adolescente nos artigos 227 e 228, houve uma 

mobilização de diversos grupos, movimentos sociais e instituições, com o intuito de pensar uma 

nova legislação que substituísse o modelo punitivo-repressivo vigente.  

Surge em 1990, após grande esforço coletivo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

alicerçado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos 

Direitos da Criança e na Constituição da República Federativa do Brasil (LEMOS, 2009). 

Instaura-se a Doutrina de Proteção Especial, postulando que as crianças e adolescentes (sem 

exceção), são agora sujeitos de direitos, e devem ter prioridade absoluta (ASSIS; FARIAS, 

2013).   

 

1.2.  O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)  

 

 

Ponto nevrálgico da antiga cultura de marginalização dos excluídos, os 

enormes e impessoais orfanatos e internatos – representantes na área infantil 

de instituições totais, como manicômios, asilos e penitenciárias – foram 

transformados em abrigos pequenos e com atendimento individualizado. 

(ZOMIGNANI; MENESES, 2013 p. 35) 

 

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, pretende 

ser instrumento de proteção e garantia de direitos, visando o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. Baseia-se na compreensão de que as crianças e adolescentes8 são 

 

sujeitos de diretos em fase peculiar de desenvolvimento e que a família, 

enquanto entidade de cuidado e proteção da infância, precisa ser apoiada, em 

sua função socializadora, por políticas públicas inclusivas. (BERNARDI et 

al., 2013, p.22) 

 

                                                           
8 No ECA, o termo menor foi abolido e substituído pelo termo criança (0 a 12 anos incompletos) e adolescentes 

(12 a 18 anos incompletos). 
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Ao contrário do Código de Menores, o ECA propõe a perspectiva da proteção integral, 

do reconhecimento do direito subjetivo, da execução e responsabilidade do município nas 

políticas públicas, da participação social, da organização em forma de rede e da gestão 

democrática, como destaca o artigo 4º do ECA: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

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

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

 

Dentre as mudanças drásticas em comparação com o Código de Menores, estão o reforço 

dos vínculos familiares, considerando que a falta ou carência de recursos materiais não 

caracterizam motivo para o afastamento da criança/adolescente do convívio familiar (Brasil, 

1990, art. 23). Neste caso o art.101, inciso II estabelece como medida de proteção o 

encaminhamento dos responsáveis a programas que visem à orientação, apoio e 

acompanhamento temporários, os chamados programas de Orientação e Apoio Sócio Familiar. 

O ECA estabelece princípios para a medida de proteção sempre que os direitos da 

criança e do adolescente forem ameaçados ou violados (BRASIL, 1990, art. 98): 

 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 
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Para a aplicação destas medidas de proteção de que trata o art. 100, o ECA considera 

alguns princípios fundamentais, tais como: proteção integral9 e prioridade absoluta, melhor 

interesse10, intervenção mínima11, responsabilidade parental12, prevalência da família13. 

Segundo o ECA, o acolhimento institucional é uma das medidas de proteção. No 

entanto, é medida excepcional e provisória14 (BRASIL, 1990). 

Às entidades de acolhimento familiar ou institucional, o ECA estabelece os seguintes 

princípios:  

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

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

manutenção na família natural ou extensa;  

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV - desenvolvimento de atividades em regime de coeducação15; 

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, 

1990, art. 92) 

 

                                                           
 
9 ECA Art. 100 II. proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida 

nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são 

titulares;      

     
10  ECA art. 100 IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente 

aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros 

interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;   

11  ECA Art. 100 VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e 

instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;   

12 ECA Art. 100 IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os 

seus deveres para com a criança e o adolescente;   

13 ECA Art. 100 X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente 

deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se 

isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta;     

14 ECA Art. 101 § 1º - O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 

excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para 

colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade; 

15 “O regime de coeducação permite que meninos e meninas habitem o mesmo espaço, convivam com a 

diversidade, coibindo a criação de guetos e lugares para determinados perfis identificados como ‘malditos’ (loucos, 

deficientes, portadores de doenças crônicas, negros, filhos ilegítimos, etc.). Não se farão mais espaços destinados 

a cada tipo de criança, pois não haverá mais ‘tipos de crianças’” (GLENS, 2010, p.43,44). 
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As deliberações sobre a aplicação das medidas de proteção versam sobre questões 

quanto ao pertencimento familiar, sobre o entendimento da capacidade protetiva da família em 

seus diferentes arranjos, e das perspectivas do presente e futuro de crianças e de adolescentes 

vitimizados, abandonados e separados de suas famílias de origem (BERNARDI et al., 2013). 

Além do ECA, muitos Planos Nacionais16 estabelecem os princípios e diretrizes para a 

atuação articulada em rede a fim de alcançar o propósito da garantia de direitos à criança e ao 

adolescente. Essas diretrizes objetivam fazer com que a criança e o adolescente alcancem sua 

autonomia, participação nas decisões de seu próprio interesse e condições que possibilitem seu 

pleno desenvolvimento (BRASIL, 2006). 

Apesar da efetividade de muitas ações possibilitadas pela Lei nº 8.069/1990, percebe-

se, ainda, um hiato entre o que está estabelecido em lei e o que acontece nas práticas cotidianas, 

dada a necessária eficácia das políticas públicas destinadas à orientação, apoio e promoção 

social das famílias excluídas que dependem da existência real de uma rede articulada que 

garanta e promova seus direitos sociais (AYRES; CARDOSO; PEREIRA, 2009).  

Corroborando com esta discussão, Zomignani e Meneses (2013, p.35), destacam que: 

 

proibir o atendimento massificado e institucionalizante, a perda ou suspensão 

do poder familiar pela carência de recursos materiais e a supressão de direitos, 

promover as pequenas unidades, exigir o atendimento em programas oficiais 

de auxílio, explicitar os diversos direitos dos abrigados e suas famílias, bem 

como garantir a excepcionalidade e brevidade da medida, não são meras 

modificações semânticas.  

 

Acerca da criação de novos órgãos e a redefinição das atribuições de cada ator, o estatuto 

pretende redistribuir funções e competências entre as esferas de poder, mudando a concepção e 

gestão das políticas de atenção a esse segmento. A esta nova política de gestão convencionou-

se chamar de “sistema de garantia de direitos”17. Aquino (2003, apud GLENS, 2010 p.47) 

argumenta que: 

                                                           
16  Os Planos Nacionais, são um conjunto de diretrizes, socializadas, principalmente, por meio da expressão escrita; 

texto embasado por instrumentos legais e definições conceituais. Entre eles o Plano Nacional de Promoção, 

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

17 O Sistema de Garantia de Direitos é a articulação e a integração de instituições e instâncias do poder público na 

aplicação de mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, 

nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, efetivando as normativas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

http://www.promenino.org.br/noticias/arquivo/resolucao-113-do-conanda-sobre-fortalecimento-do-sistema-de-garantia-dos-direitos
http://educacaointegral.org.br/marcos/
http://educacaointegral.org.br/marcos/
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Do ponto de vista da concepção, esse sistema destaca-se pelo caráter 

abrangente, pois incorpora tanto os direitos universais de todas as crianças e 

adolescentes brasileiros quanto a proteção especial a que fazem jus aqueles 

que foram ameaçados ou violados em seus direitos. Da perspectiva 

organizacional, o sistema ancora-se na integração interdependente de um 

conjunto de atores, instrumentos e espaços institucionais (formais e informais) 

que contam com seus papéis e atribuições definidos no estatuto. Quanto à 

gestão, o sistema de garantia funda-se nos princípios da descentralização 

político-administrativa e da participação social na execução das ações 

governamentais e não-governamentais de atenção à população infanto-juvenil 

brasileira. 

 

Ainda sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, pode-se 

considerar a distribuição em três frentes: a promoção, a defesa e o controle social. É importante 

destacar as especificidades de cada eixo de atuação para compreender que a eficácia das práticas 

do acolhimento institucional está diretamente relacionada ao fortalecimento da rede de apoio 

social e a implementação de políticas públicas específicas.  

A este respeito, Glens (2010) esclarece que o eixo da promoção é responsável por 

oferecer as condições concretas para que os direitos instituídos sejam garantidos e 

materializem-se por meio da formulação e execução das políticas públicas. Fazem parte deste 

eixo os setores públicos responsáveis pelo atendimento em saúde, educação, assistência social, 

esporte, lazer, cultura, etc., sejam governamentais ou não governamentais, bem como os 

conselhos setoriais de deliberação sobre as políticas públicas e os Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

No âmbito da defesa estão as instituições que se prestam a garantir os direitos instituídos 

por meio da responsabilização no caso de omissão, falta ou oferta irregular dos Direitos por 

parte da família, do Estado ou da sociedade. Nesse caso, a rede congrega o Judiciário, o 

Ministério Público18, Conselho Tutelar, a Defensoria Pública e Centros de Defesa de Direitos 

Humanos. No que concerne aos abrigos, a Justiça da Infância e Juventude é o único órgão que 

pode efetivamente aplicar a medida judicial de abrigo. Outros órgãos, como o Conselho Tutelar 

principalmente, podem simplesmente encaminhar ao abrigo, devendo comunicar o juiz no prazo 

de 48h para referendar ou não a atitude realizada.  

                                                           
18 O Ministério Público atua em nome da sociedade com órgão defensor e promotor dos direitos da criança e do 

adolescente. Atua em todos os processos judiciais onde houverem interesses das crianças e adolescentes 

envolvidos. Também tem como função importante propor ações civis públicas em defesa dos interesses coletivos 

de crianças e adolescentes. O promotor público é o representante da sociedade e deve acompanhar e se posicionar 

diante de todos casos que envolvam direitos da criança e do adolescente. 
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 O eixo do controle social visa ao acompanhamento contínuo dos serviços prestados às 

crianças e adolescentes e a fiscalização para o cumprimento destes direitos. O Ministério 

Público e os Conselhos Tutelares também podem exercer a fiscalização das instituições de 

atendimento. 

Sabedores das mudanças profundas que haveriam de ocorrem nos abrigos para atender 

às novas especificações do ECA, o Governo Federal em parceria com estados, distrito federal, 

municípios, sociedade civil, conselhos, dentre outros, elaboraram o documento “Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” abarcando os princípios, 

orientações metodológicas e parâmetros de funcionamento para os diversos serviços de 

acolhimento. 

 

1.3.  ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ACOLHIMENTO  

 

O documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes”, foi regulamentado pela Resolução Conjunta nº 1 de 18 de junho de 2009 com o 

propósito de parametrizar no território nacional, a organização e a oferta de Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes no âmbito da política de Assistência Social 

(BRASIL, 2009). 

Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes19 integram os Serviços de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As “Orientações Técnicas”, 

estabelecem parâmetros para os serviços de acolhimento do abrigo institucional (objeto deste 

estudo), da casa-lar, da família acolhedora e das repúblicas em território nacional (anexo A).  

Trata-se aqui, neste trabalho, de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes 

que se encontram sob medida protetiva em abrigo institucional (BRASIL, 1990, art. 101) ou 

seja, em situação de abandono ou afastamento do convívio familiar pela autoridade competente. 

Segundo o “Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em Serviços de 

Acolhimento” realizado entre os anos 2009/2010 pelo Ministério de Desenvolvimentos Social 

                                                           
19 Estão pautados nos pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Criança e Adolescente a Convivência Familiar e Comunitária, da Política Nacional 

de Assistência Social; da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, da Norma Operacional 

Básica do SUAS e no Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições Adequadas de 

Cuidados Alternativos com crianças. São ofertados em diferentes serviços de acolhimento: abrigos institucionais 

(que é o foco deste trabalho), casas-lares, famílias acolhedoras e repúblicas. 
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e Combate à Fome (MDS) em conjunto com o Centro Latino-Americano de Estudos de 

Violência e Saúde Jorge Careli (Claves), pertencente à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 

há atualmente no Brasil 2.624 Serviços de Acolhimento Institucionais (SAI), dentre eles, 1.685 

na categoria abrigo institucional (objeto deste estudo), 457 casas de passagem/casas transitórias, 

384 casas-lares na comunidade, 71 casas-lares em aldeias e 27 unidades na categoria “outras 

modalidades de acolhimento” representando dentre estas casas de apoio, centros de 

recuperação, centro educativo, comunidade terapêutica, escola e república. O Levantamento 

apurou que para todas as regiões a modalidade de Abrigo Institucional abrange mais de 50% 

dos serviços (ASSIS; FARIAS, 2013). 

As “Orientações Técnicas” reforçam o caráter provisório e excepcional do atendimento 

e estabelece orientações metodológicas e diretrizes nacionais para que o acolhimento ainda que 

provisório, seja reparador (BRASIL, 2009). Este atendimento deve minimizar o impacto sobre 

o abandono ou afastamento do convívio familiar, proporcionar “experiências reparadoras à 

criança e ao adolescente e a retomada do convívio familiar” (BRASIL, 2009, p. 20). “Deve 

primar pelo atendimento personalizado e individualizado, garantir acesso e respeito à 

diversidade e à não discriminação, à liberdade de crença religiosa e à autonomia” (ASSIS; 

FARIAS, 2013, p.47).  

Fundamentados em pesquisas e demais investigações, as “Orientações Técnicas”, 

baseiam-se no entendimento de que o “ambiente familiar saudável é o melhor lugar para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente” (BRASIL, 2009, p.19). Reafirmam que:  

 

o afastamento do convívio familiar pode ter repercussões negativas sobre o 

processo de desenvolvimento da criança e do adolescente quando o 

atendimento prestado no serviço de acolhimento não for de qualidade e 

prolongar-se desnecessariamente. Desse modo, quando o afastamento for 

necessário, tanto o acolhimento quanto a retomada do convívio familiar – 

reintegração à família de origem ou, excepcionalmente, colocação em família 

substituta – devem ser realizados segundo parâmetros que assegurem 

condições favoráveis ao desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 

O documento está elaborado em três partes principais: 1). Os princípios pelos quais 

devem ser estruturados os serviços de acolhimento; 2). As orientações metodológicas que 

contribuem para a melhoria do atendimento nos serviços prestados visando ambiente e cuidados 

facilitadores ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente; 3). Os parâmetros de 

funcionamento que orientam a organização dos serviços de acolhimento.  



 24 

 

O acolhimento deve seguir sete princípios estruturantes que representam a construção 

do novo paradigma, quais sejam: 1) excepcionalidade do afastamento do convívio familiar; 2) 

provisoriedade do afastamento do convívio familiar; 3) preservação e fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários; 4) garantia de acesso e respeito à diversidade e não 

discriminação;  5) oferta de atendimento personalizado e individualizado; 6) garantia de 

liberdade de crença e religião; 7) respeito à autonomia da criança, do adolescente e do jovem 

(BRASIL, 2009). 

As orientações metodológicas norteiam a atuação dos profissionais no abrigo 

institucional. Esta se divide em: estudo diagnóstico, plano de atendimento individual e familiar, 

acompanhamento da família de origem, articulação Intersetorial (articulação no âmbito do 

SUAS, articulação com o SUS, articulação com o sistema educacional, articulação com outras 

políticas públicas e demais órgãos do sistema de garantia de direitos), projeto político 

pedagógico e gestão do trabalho e educação permanente. Acerca destas orientações, daremos 

maior ênfase no próximo tópico. 

Com estas orientações metodológicas, almeja-se que os acolhidos tenham oportunidade 

a um desenvolvimento integral; superação das vivências de separação e violência; apropriação 

e ressignificação de sua história de vida, fortalecimento da cidadania, da autonomia e inserção 

social (BRASIL, 2009). 

Os parâmetros de funcionamento objetivam estabelecer organização aos serviços de 

acolhimento. Propõem adequação gradativa às principais Leis, Planos e Políticas Nacionais 

(ASSIS; FARIAS, 2013).  

Para o cumprimento do estabelecido no documento, grandes mudanças precisariam 

ocorrer, pois o ECA “estabelece uma transversalidade20 entre todas as políticas públicas; que 

exige a intersetorialidade21; a integração de poderes e atendimentos; o fortalecimento do papel 

da família, comunidade e sociedade” (ZOMIGNANI; MENESES, 2013, p.34). Em muitas 

cidades, fez-se necessário a criação de novos abrigos além da implementação em todo o Brasil 

                                                           
20 Transversalidade é um dos princípios da Política Pública de Humanização (PNH), que, visa estar presente em 

todos os programas e políticas do SUS. Com isso, o resultado esperado é um grau de contato e comunicação entre 

pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a produção de saúde com qualidade. Disponível em: 

http://www.redehumanizasus.net/93093-transversalidade-no-sus. Acesso em: 22 out. 2016. 

21 Intersetorialidade é a “articulação de saberes e experiências com vistas ao planejamento, para a realização e 

avaliação de políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações 

complexas” (INOJOSA, 2011, p. 105). 
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de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA’s) e Conselhos 

Tutelares22. 

Essa mudança de paradigma trazida pelo ECA e orientada pelas demais 

regulamentações, desafia os diversos setores da sociedade uma vez que a prática converge para 

as ações de proteção e cuidado e se contrapõe ao atendimento isolado e fragmentado. Desta 

forma, como já foi dito, os casos de acolhimento devem ser considerados excepcionais e 

provisórios. Significa que todas as demais medidas cabíveis devem ser consideradas antes da 

realização do acolhimento.  

 

1.4.  ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO 

INSTITUCIONAL 

 

O acolhimento institucional deve ser pensado como medida provisória e excepcional23. 

Precisa ofertar à criança e ao adolescente um ambiente e cuidados facilitadores ao seu 

desenvolvimento integral, que possibilite a superação das vivências de separação e violência. 

Neste acolhimento, a criança e o adolescente necessitarão se apropriar e ressignificar sua 

história de vida, fortalecer sua cidadania e autonomia (BRASIL, 2009). 

Dentre os motivos que podem determinar o acolhimento, Azevedo e Guerra (1995, apud 

ASSIS, 2014) destacam quatro tipos de violência: 1) Negligência, 2) Violência Física, 3) 

Violência Psicológica e 4) Violência Sexual.  

A negligência é compreendida como a omissão dos pais ou responsáveis pela criança 

e/ou adolescente, quando deixam de prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento 

físico, emocional e social. Situações como a privação de medicamentos, falta de cuidados 

necessários com a saúde física e mental, o descuido com a higiene, ausência de proteção nos 

dias de calor ou frio, o não estímulo à frequência escolar, entre outros fatores que prejudicam o 

                                                           
22 O CMDCA e Conselho Tutelar foram criados conjuntamente ao ECA. O CMDCA é o órgão responsável pela 

adaptação das regras gerais previstas no Estatuto à realidade de cada município. Para garantir os direitos previstos 

no Estatuto, o Conselho Municipal formula uma política de atendimento adequada ao município e fiscaliza as 

entidades encarregadas de executar esta política. O Conselho Tutelar é o órgão municipal responsável por zelar 

pelos direitos da criança e do adolescente, deve ser estabelecido por lei municipal que determine seu 

funcionamento tendo em vista os artigos 131 a 140 do ECA.   

23 Por ser drástica e de grandes repercussões para os envolvidos, todos os esforços devem ser empreendidos no 

sentido de manter o convívio com a família (nuclear ou extensa). O afastamento da criança/adolescente deve ser 

aplicado apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e/ou psíquica (BRASIL, 2009). 
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seu desenvolvimento saudável são considerados casos de negligência. O abandono é 

considerado uma forma extrema de negligência. 

A violência física consiste no emprego da força física de forma não acidental, causando 

na criança e/ou adolescente diversos tipos de lesões. Nas famílias onde ocorre a violência física, 

a relação entre a vítima e o agressor é de sujeito/objeto, na qual os filhos são propriedade dos 

pais, devendo se submeter aos seus desejos e satisfazer suas vontades. 

A violência psicológica é a violência mais difícil de ser detectada.  É entendida como 

um conjunto de atitudes, palavras e/ou ações para envergonhar, censurar e pressionar a criança 

e/ou adolescente de forma constante, expondo-os a constrangimentos por meio de agressões 

verbais, humilhações, punições exageradas, rejeição, discriminação, cobranças, entre outros. 

Esta violência pode causar graves danos à criança e/ou adolescente. 

A violência sexual é caracterizada como o ato ou jogo sexual, praticado por um ou mais 

adultos e a criança ou adolescente menor que 18 anos, tendo por finalidade estimulá-lo 

sexualmente ou utilizá-lo para obter estimulação sexual. Na maioria dos casos, os abusos são 

praticados por membros da própria família nuclear ou extensa ou por pessoas próximas a 

criança/adolescente.24 

O abrigo deve cumprir a função de garantir os direitos, proteger e acolher as crianças e 

adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. (ECA, art. 98). Destaca-

se que o acolhimento de crianças e adolescentes deve ser o último recurso.  

A este respeito, vale relembrar e pormenorizar um pouco mais os princípios elencados 

nas “Orientações Técnicas”. São eles: 1) excepcionalidade do afastamento do convívio familiar; 

2) provisoriedade do afastamento do convívio familiar; 3) preservação e fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários; 4) garantia de acesso e respeito à diversidade e não 

discriminação; 5) oferta de atendimento personalizado e individualizado; 6) garantia de 

liberdade de crença e religião; 7) respeito à autonomia da criança, do adolescente e do jovem 

(BRASIL, 2009). 

A excepcionalidade, significa que o abrigo é a última das medidas possíveis a ser 

pensada para um determinado caso. A medida será utilizada somente quando todas as demais 

já fracassaram. “Deve ocorrer apenas quando representar o melhor interesse da criança ou do 

                                                           
24 O art.130 do ECA determina que “verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelo 

pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor 

da moradia comum” (BRASIL, 1990). Antes de ser efetuado o acolhimento, esta medida deve ser levada em 

consideração. 
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adolescente e o menor prejuízo ao seu processo de desenvolvimento” (ASSIS, 2014, p.29). A 

provisoriedade do atendimento determina que, havendo a necessidade de acolhimento, este 

deverá ser o mais breve possível. Tais princípios reforçam que não se pode desistir de forma 

alguma da convivência familiar, mesmo em casos difíceis, todos os esforços devem ser 

empreendidos para preservar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A família é o 

lugar de destaque (GLENS, 2010).  

Nos serviços de acolhimento deve-se combater qualquer forma de discriminação, seja 

ela baseada em condição socioeconômica, arranjo familiar, religião, etnia, gênero, pessoas com 

necessidades especiais, ou outra diferença. O atendimento deve ser inclusivo considerando o 

princípio da garantia de acesso e respeito à diversidade e não discriminação. Em atenção ao 

princípio da não discriminação, é importante ressaltar que a presença de deficiência ou de 

necessidades específicas de saúde não configura motivo para encaminhamento ao serviço 

(BRASIL, 2009). 

O princípio da oferta de atendimento personalizado e individualizado faz menção a um 

ambiente que favoreça o processo de desenvolvimento da criança/adolescente, que possa 

garantir um espaço que preserve a individualidade, objetos pessoais e registros sobre história 

de vida. Da mesma forma o serviço deve respeitar a orientação religiosa do acolhido e propiciar 

o acesso às atividades religiosas de que desejar.  O último princípio consiste em considerar as 

opiniões dos acolhidos. As crianças e adolescentes devem opinar nas decisões que dizem 

respeito as suas vidas, desde a “participação em atividades na comunidade até mudanças 

relativas à sua situação familiar ou desligamento do serviço de acolhimento” (BRASIL, 2009, 

p.28). 

Além disso é muito importante para a autonomia da criança e do adolescente que sejam  

 

planejadas ações que favoreçam a interação da criança e dos adolescentes 

entre si e com contextos  nos quais frequentam, como a escola, a comunidade, 

e as instituições religiosas. O desenvolvimento da autonomia deve levar em 

consideração, ainda, a cultura de origem da criança e do adolescente e 

fortalecer a elaboração de projetos de vida individuais e o desenvolvimento 

saudável, inclusive após o desligamento e a entrada na vida adulta.  (BRASIL, 

2009, p.28) 

 

Além destes princípios, existem orientações metodológicas a serem cumpridas no 

acolhimento. O acolhimento só deverá ocorrer; com exceção dos acolhimentos de emergência 

e/ou urgência, após um estudo diagnóstico caso a caso, realizado pela equipe multiprofissional 

designada para este fim. Este estudo diagnóstico  
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deve incluir uma criteriosa avaliação dos riscos a que estão submetidos a 

criança ou adolescente e as condições da família para superação das violações 

de direitos observadas e o provimento de proteção e cuidados. Com a devida 

fundamentação teórica, o estudo deve levar em conta a proteção e a segurança 

imediata da criança e do adolescente, bem como seu cuidado e 

desenvolvimento em longo prazo. (BRASIL, 2009, p.30)  

 

É relevante destacar aqui o papel do psicólogo nesta equipe multiprofissional. Para tanto 

é preciso lembrar que é sob o paradigma da proteção integral e baseado nestas orientações 

metodológicas, que o psicólogo passa a intervir tanto na organização quanto na implementação 

de políticas públicas de atendimento para a criança e adolescente em diversos meios, inclusive 

nos abrigos (SILVEIRA, et al., 2007a). 

Esta nova demanda exige que o psicólogo considere a criança e o adolescente como 

sujeitos de sua história, sujeitos de direitos e protagonistas, possibilitando assim, sua atuação 

de forma interdisciplinar e em rede (ALBERTO, et al., 2008). O psicólogo e toda equipe técnica 

terão como parâmetro norteador do seu trabalho no abrigo o documento “Orientações Técnicas: 

Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” e realizarão junto a esta equipe, o estudo 

diagnóstico, o plano de atendimento individual e familiar, o acompanhamento da família de 

origem sempre em articulação intersetorial, o projeto político pedagógico e a gestão do trabalho 

e educação permanente (BRASIL, 2009). 

Entendida a necessidade de acolhimento após estudo diagnóstico, a equipe técnica do 

serviço de acolhimento em parceria com o conselho tutelar, e sempre que possível, com a equipe 

interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude realizará um plano de atendimento 

individual e familiar. Este plano deve abarcar os “objetivos, estratégias e ações a serem 

desenvolvidos tendo em vista a superação dos motivos que levaram ao afastamento do convívio 

e o atendimento das necessidades específicas de cada situação” e deve ser atualizado sempre 

que novas intervenções forem demandadas, “visando a superação das situações que ensejaram 

a aplicação da medida” (BRASIL, 2009, p.33). Este levantamento permitirá definir as 

estratégias de atuação que contribuirão para a superação dos motivos que levaram ao 

acolhimento, primando pelo fortalecimento dos recursos e das potencialidades da família 

(nuclear ou extensa), da criança e do adolescente, da comunidade, e da rede local.  

O desenvolvimento de trabalho na instituição de acolhimento deve ter participação ativa 

da criança ou do adolescente e de sua família e precisa contemplar estratégias para:  
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- desenvolvimento saudável da criança e do adolescente durante o período do 

acolhimento: encaminhamentos necessários para o serviço da rede (saúde, 

educação, assistência social, esporte, cultura e outros); atividades para o 

desenvolvimento da autonomia; acompanhamento da situação escolar; 

preservação e fortalecimento da convivência comunitária e das redes sociais 

de apoio; construção de projetos de vida; relacionamentos e interação no 

serviço de acolhimento – educadores/cuidadores, demais profissionais e 

colegas; preparação para ingresso no mundo do trabalho, etc; 

- investimento nas possibilidades de reintegração familiar: fortalecimento dos 

vínculos familiares e das redes sociais de apoio; acompanhamento da família, 

em parceria com a rede, visando à superação dos motivos que levaram ao 

acolhimento; potencialização de sua capacidade para o desempenho do papel 

de cuidado e proteção; gradativa participação nas atividades que envolvam a 

criança e o adolescente; etc. (...) 

- acesso da família, da criança ou adolescente a serviços, programas e ações 

das diversas políticas públicas e do terceiro setor que contribuam para o 

alcance de condições favoráveis ao retorno ao convívio familiar25; 

-  investimento nos vínculos afetivos com a família extensa e de pessoas 

significativas da comunidade: fortalecimento das vinculações afetivas e do 

papel na vida da criança e do adolescente; apoio aos cuidados com a criança 

ou adolescente no caso de reintegração familiar ou até mesmo 

responsabilização por seu acolhimento; 

- encaminhamento para adoção quando esgotadas as possibilidades de 

retorno ao convívio familiar: articulação com o Poder Judiciário e o 

Ministério Público para viabilizar, nestes casos, o cadastramento para adoção. 

Desde que haja supervisão do Poder Judiciário, uma estratégia que pode ser 

empreendida também pelos serviços de acolhimento, em parceria com Grupos 

de Apoio à Adoção ou similares, diz respeito à busca ativa de famílias para a 

adoção de crianças e adolescentes com perfil de difícil colocação familiar. 

(BRASIL, 2009, p.34-35) 

 

 

O acompanhamento da família de origem é outro ponto que objetiva evitar um 

distanciamento entre a família e as crianças e os adolescentes. Deve começar desde a inclusão 

da criança ou do adolescente no serviço com o compromisso na realização de um plano de 

atendimento que envolva a família, a rede de serviços e o sistema de justiça. 

 A quarta orientação metodológica diz respeito à articulação intersetorial. Nela salienta-

se a articulação preconizada no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o 

Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Educacional, o Sistema de Justiça (Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública) e demais órgãos como Conselho Tutelar, Segurança 

Pública e Conselhos dos Direitos. Essa articulação em rede gera possibilidades não somente à 

família de origem, mas sobretudo para o adolescente que será desligado do serviço ao atingir a 

                                                           
25 Encaminhamento para serviços da rede; fortalecimento das alternativas para gerar renda e garantir a 

sobrevivência da família; e organização de estratégias para conciliar cuidados com a criança e o adolescente, 

afazeres doméstico e trabalho (formal ou informal), dente outras. 
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maioridade civil. Quando a articulação falha, esse futuro jovem perde possibilidades. A este 

respeito Martinez e Soares-Silva (2008, p. 117) reforçam que: 

 

A saída do abrigo por causa da maioridade, num contexto de ausência de 

programas de reintegração familiar, de longo vínculo com a instituição e de 

pouca escolaridade dos adolescentes, vai constituindo-se assim como um 

momento que faz aflorar as contradições históricas, a falência das políticas de 

proteção e o não cumprimento da função do abrigo, tal como assegura o ECA. 

 

 

A quinta orientação metodológica está ligada ao projeto político-pedagógico (PPP) que 

“deve orientar a proposta de funcionamento do serviço como um todo, tanto no que se refere 

ao seu funcionamento interno, quanto a seu relacionamento com a rede local, as famílias e a 

comunidade” (BRASIL, 2009. p. 50). Este item trata de forma detalhada de tópicos importantes 

que devem ser considerados em sua elaboração: atitude receptiva e acolhedora no momento da 

chegada da criança ou do adolescente e durante o período de acolhimento; não 

desmembramento de grupos de crianças e adolescentes da mesma família e fortalecimento de 

sua vinculação afetiva; organização de registros sobre história de vida e desenvolvimento de 

cada criança e adolescente; definição do papel e valorização dos educadores e cuidadores e da 

família acolhedora; relação do serviço com a família de origem; preservação e fortalecimento 

da convivência comunitária; fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do 

jovem; e desligamento gradativo.   

Frente a estes desafios que envolvem demandas complexas de proteção especial em que 

o cuidado é um aspecto essencial da acolhida, cabe à instituição ofertar acolhimento, moradia, 

proteção integral e um cotidiano saudável, enquanto as equipes envolvidas no sistema de 

garantia de direitos devem esforçar-se para a reintegração familiar e comunitária, provendo 

atendimento às crianças, adolescentes e seus familiares (ASSIS, 2014). 

No próximo capítulo, faz-se necessário compreender a dinâmica de trabalho da equipe 

técnica do Abrigo Municipal de Rio das Ostras e tecer considerações sobre sua adequação ao 

preconizado pelas Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento na modalidade abrigo 

institucional e suas estratégias a fim de preparar os adolescentes para a nova etapa de vida. Em 

conjunto conhecer mais profundamente as orientações para desligamento por maioridade e 

quais tem sido os caminhos possíveis para o adolescente egresso baseado nas regulamentações 

legais disponíveis. 
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CAPÍTULO II - DA ACOLHIDA AO DESABRIGAMENTO 

 

.... Esse é meu passado, meu histórico, minha 

história 

Não é minha culpa. Não é por minha causa. 

E não precisa ser o que define meu futuro. 

Eu posso ser amada. Eu mereço cuidados. 

E aquele pequeno lampejo de luz, 

Faz toda a diferença. 

O lampejo de luz que me dá esperança  

de que um dia meu verão irá chegar. 

 

Christina Matanick 

 

Este capítulo pretende apresentar o Abrigo Municipal de Rio das Ostras e seu 

funcionamento baseado nas “Orientações Técnicas”, tendo como enfoque o trabalho voltado 

para o desacolhimento institucional. Pretende-se também, analisar as leis para o desacolhimento 

do adolescente por maioridade civil e entender se estas leis se efetivam na prática. Por fim, 

conhecer algumas práticas direcionadas ao desacolhimento existentes no abrigo em questão. 

 

2.1. ABRIGO MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 

 

Em 30 de maio de 2016 o Abrigo Municipal de Rio das Ostras fixou-se definitivamente 

em uma casa ampla construída em parceria com a iniciativa privada. Esta casa foi projetada 

conforme parâmetros traçados pelo documento “Orientações Técnicas” (anexo B).  Localiza-se 

em área residencial. A instituição mantém, conforme preconizado, aspecto semelhante ao de 

uma residência, sem indicativos que a caracterizem como instituição. 

A entidade acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos sob medida 

protetiva de abrigo, sem diferenciação de sexo, idade, etnia, condição física etc. Possui 

capacidade para acolher no máximo 20 crianças e adolescentes. 

Além do coordenador, o quadro de funcionários do abrigo é formado por equipe técnica 

e de apoio. A equipe técnica/ multiprofissional é composta por duas assistentes sociais, duas 

psicólogas, uma pedagoga e uma nutricionista (que não atua na instituição, este é um servidor 

do município que atua em vários estabelecimentos). A equipe de apoio contempla cuidadores, 

orientadores sociais, aux. de serviços gerais, guardas municipais e aux. administrativo.  

Esta instituição utiliza a rede de serviços disponível no municipal para atendimento, 

acompanhamento, educação e cuidado das crianças/adolescentes e suas famílias. Dentre elas, 
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podemos citar: escolas, creches, CRAS26, CREAS27, Conselho Tutelar, posto de saúde, hospital, 

centro de reabilitação e fórum. Para o transporte aos programas e aos serviços da rede, um 

automóvel com motorista fica à disposição do abrigo. 

A profissional de psicologia relata que desenvolve atividades de: 1) acolhida com 

escuta; 2) construção do PIA – Plano Individual de Atendimento; 3) Estudo de Caso; 4) 

Acompanhamento dos Casos; 5) Articulação com a Rede; 6) Elaboração de relatórios; 7) 

Alimentação do Módulo Criança e Adolescente (MCA)28; 8) Trabalho com as famílias; 9) 

Manutenção de uma relação com a comunidade; 10) Intermediação de conflitos. 

O psicólogo atua em todo o processo, do acolhimento até o acompanhamento pós saída.  

A orientação do Conselho Federal de Psicologia (2012) nas Referências técnicas para 

prática de psicólogos no CREAS é a de que a atuação do psicólogo no âmbito das políticas 

públicas deve ser baseada em uma visão interdisciplinar e precisa ter como foco o atendimento 

psicossocial e não o psicoterápico. A demanda considerada para a psicoterapia será 

encaminhada para outros equipamentos da rede local, também vinculadas à política pública de 

saúde. O documento considera ainda que:  

 

também é tarefa da (o) psicóloga (o) aprender a reconhecer o sofrimento 

psíquico não somente como demanda de psicoterapia, mas o exercício e o 

desafio que se coloca para a psicologia na Assistência Social é justamente o 

de construir outras respostas que considerem as características do território de 

origem do usuário e que possam incidir na melhoria das condições de vida 

desse sujeito. (p.50) 

                                                           
26 O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é uma unidade pública da política de assistência social, 

de base municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e aos 

indivíduos, também visa a articulação destes serviços no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial 

com perspectiva de potencializar a proteção social (GULASSA, 2010b). 

27 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – constitui-se numa unidade pública 

estatal de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, 

promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a 

ação para os usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio 

e acompanhamento individualizado especializado (GULASSA, 2010b). 

28 O MCA tem o objetivo de criar um cadastro on-line contendo dados dos programas de acolhimento de cada 

criança ou adolescente acolhido no Estado do Rio de Janeiro. O MCA permite a integração em rede, através da 

Internet, de todos esses órgãos e entidades de proteção envolvidos com a medida de acolhimento, tais como as 

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, os Juízos de Direito da Infância e da Juventude, os Conselhos 

Tutelares, as instituições de acolhimento, entre outros. Disponível em: http://mca.mp.rj.gov.br/wp-

content/uploads/2012/08/MCA_Objetivo.pdf. Acesso em: 22 out. 2016. 
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As estratégias a fim de preparar os adolescentes para a nova etapa de vida são repensadas 

sempre que novas demandas surgem. O trabalho para o desacolhimento inicia-se desde a 

chegada do acolhido. O cuidado com o registro das informações, dados e análise marcam a 

continuidade do projeto de vida (futuro) para cada criança e adolescente (GULASSA, 2010a). 

Quanto mais se conhece da história de vida do acolhido e de sua família, melhores serão as 

condições para que se desenvolvam sua personalidade e autonomia durante o acolhimento. Mais 

“motivos existirão para que eles acreditem que existe no mundo um lugar para eles e mais 

eficiente será seu desacolhimento” (Idem, p.13).  

Por esta razão, o primeiro contato com a criança ou adolescente é imprescindível para 

que este sinta-se acolhido. O cuidador inicia este primeiro contato, apresenta-lhe a estrutura 

física do serviço e os demais moradores da casa. Além disso, observa suas condições físicas e 

de saúde, realiza os cuidados básicos e o registro na Ficha de Acolhimento. Em momento 

oportuno, apresenta a rotina do abrigo e os profissionais que ali trabalham. 

 A equipe técnica recebe a criança e/ou o adolescente para escutar seu relato e explicar-

lhe o funcionamento do serviço, sanar as dúvidas, esclarecer sua situação em relação à família 

e o contexto de aplicação da medida protetiva, sempre considerando seu estágio de 

desenvolvimento para que estes possam entender da melhor forma. A equipe também realiza o 

primeiro contato com a família ou responsáveis para traçar estratégias de desacolhimento e 

avaliar necessidades específicas de atuação do sistema de garantia de direitos.  Corroborando 

com este entendimento Barcellos (2014) reforça que: 

   

Nessa ocasião, uma postura acolhedora, de oferecimento de atenção, apoio e 

escuta sem julgamento, é essencial para que a criança ou adolescente possa 

reconhecer na equipe técnica, pessoas que atuam em benefício dos acolhidos 

e se colocam à disposição para esclarecer as questões presentes [...]. Essa é 

uma ótima oportunidade para potencializar a construção de vínculos afetivos 

e para abrir um canal de comunicação entre o acolhido e a equipe técnica, não 

exclusivo e também disponível nas figuras dos outros profissionais da 

instituição. (p. 32-34) 

 

 

Nos primeiros encontros, o acolhido conhecerá sua rotina e as atividades 

recreativas/sociais/profissionalizantes que estarão disponíveis a ele (a), considerando sua idade, 

habilidade e interesse. Assim, a equipe técnica já terá informações para em conjunto com o 

acolhido e responsáveis, realizar o Plano Individual de Atendimento (PIA). Vale ressaltar a 
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importância do ouvir de maneira atenta e cuidadosa a criança e o adolescente, considerando-os 

sempre como sujeitos de direitos.  A este respeito o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito da Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária enfatiza 

que: 

 

A palavra ‘sujeito’ traduz a concepção da criança e do adolescente como 

indivíduos autônomos e íntegros, dotados de personalidade e vontade próprias 

que, na sua relação com adulto, não podem ser tratados como seres passivos, 

subalternos ou meros ‘objetos’, devendo participar das decisões que lhe digam 

respeito, sendo ouvidos e considerados em conformidade com suas 

capacidades e grau de desenvolvimento. (BRASIL, 2006, p.25) 

 

 

Realizar o PIA em conjunto com o acolhido e seus responsáveis, revela-se um grande 

desafio, considerando a necessidade de efetivo funcionamento do sistema de garantia de 

direitos, da construção de formas de atendimento específicos para cada caso e manutenção da 

autonomia familiar para contribuir com o posterior desacolhimento (BERNARDI, 2010). 

Nesse processo, o estudo de caso instrumentaliza os profissionais da equipe técnica do 

abrigo para criar alternativas reais considerando a individualidade do sujeito acolhido. A partir 

dessa estratégia, a realização do estudo aponta o acesso a um roteiro de trabalho que valoriza 

histórias, vínculos e características pessoais dos acolhidos, de seus familiares, referenciados em 

seu contexto.  

Desse modo, o roteiro de trabalho é estruturado a partir: 1) das circunstâncias da ameaça 

ou violação de direitos que ocasionou o abrigamento como medida protetiva; 2) da situação 

pessoal e familiar da criança e do adolescente acolhido; 3) do potencial que o sujeito tem para 

superar a situação de institucionalização e as dificuldades vividas; 4) das características 

pessoais, aptidões, interesses, habilidades, motivações; 5) dos obstáculos e necessidades a 

serem trabalhadas; 6) da identificação e indicação dos meios para trabalhar com as dificuldades 

e capacidades da criança ou do adolescente; 7) da subjetividade, sonhos, ideais e os possíveis 

caminhos que podem ser disponibilizados e produzidos com o acolhido na sua trajetória rumo 

à autonomia e ao protagonismo (BERNARDI, 2010). 

Convém ressaltar que a efetividade do trabalho no abrigo exigirá comprometimento de 

toda a equipe da instituição de acolhimento. Sobre isto Bernardi (2010, p. 104) esclarece que: 

 

O educador conhece a criança ou o adolescente a partir de seu contato com ele 

nas várias oportunidades do cotidiano da entidade: nas atividades recreativas; 
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servindo as refeições; na hora do banho, dos passeios e de dormir. O estudo 

de caso possibilita ao educador observar, entender, analisar e descrever as 

informações, isto é, coletar e processar todos os dados de observação, escuta 

e relação a partir de seu foco e sua função. Todas as informações integradas 

às dos demais profissionais do abrigo possibilitam conhecer a criança ou o 

adolescente, como ser individual, em toda sua especificidade.  

 

 

Além da participação de todos os integrantes da equipe do abrigo, a articulação com a 

equipe de profissionais da rede local trará à equipe técnica da instituição de acolhimento o 

histórico destes acolhidos e suas famílias, caso estes já tenham sido atendidos em algum 

momento pela rede.  

Desta forma é possível, em conjunto com todos os trabalhadores da entidade em parceria 

com a Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Defensoria Pública e com os 

demais dispositivos da rede local (CREAS, CRAS, hospital, escola, centro de reabilitação, 

SEMBES, conselho tutelar etc.), promover o direito à convivência familiar e comunitária, 

considerando seus direitos fundamentais como crianças e adolescentes e a singularidade de cada 

um (BRASIL 2009). É com este foco que o diretor e equipe técnica do Abrigo Municipal de 

Rio das Ostras realizam reuniões e contatos com a rede local.  

Os anexos (anexo C) permitem a compreensão de que o conhecimento singular da 

criança e do adolescente também “será aprofundado por meio de avaliações: psicológicas, 

social, médica, pedagógica, jurídica e de saúde (física e mental)” (BERNARDI, 2010, p.106).   

Para efetivação das estratégias do PIA, a equipe técnica do Abrigo Municipal de Rio 

das Ostras, sempre que possível, realiza semanalmente encontro com os cuidadores/educadores 

para escuta e troca de informações sobre suas práticas com as crianças e adolescentes do abrigo. 

É nesse momento que a comunicação e vínculo se estabelecem e novas formas de pensar e agir 

se apresentam, dando espaço para a expressão dos medos e preocupações a fim de chegarem a 

um entendimento que favoreça o fortalecimento dos cuidadores/educadores e a autonomia dos 

acolhidos.   

A equipe de psicólogo e assistente social do abrigo, prioriza a escuta dos acolhidos 

sempre que estes necessitarem de um apoio. Quando uma situação nova se configura para o 

acolhido, a equipe técnica conversa com a criança ou adolescente, a fim de explicar-lhe a nova 

situação e acolhê-lo em suas dúvidas e prováveis questionamentos. Além disso, acompanha as 

intervenções de saúde (como as psicoterapias realizadas na rede local e tratamentos médicos), 

a participação dos acolhidos em projetos sociais da rede municipal, o desempenho escolar dos 

acolhidos e a adesão de suas famílias aos encaminhamentos pedidos pelo judiciário e pela 
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própria equipe técnica. Várias outras atribuições estão designadas aos profissionais da equipe 

técnica, uma delas é o preparo dos acolhidos para o desligamento da instituição. 

No próximo tópico buscaremos conhecer mais profundamente as orientações para 

desligamento por maioridade e quais tem sido os caminhos possíveis para o adolescente egresso 

baseado nas regulamentações legais e em sequência apresentaremos as estratégias do Abrigo 

Municipal de Rio das Ostras para preparar os adolescentes para o desligamento. 

 

 

2.2.   O DESABRIGAMENTO 

 

 O acolhimento institucional é uma medida de proteção estabelecida pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, direcionada a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Esta proteção 

se encerra quando o adolescente atinge 18 anos, a teor do art. 2º da mencionada lei.  

Conforme o art. 5º do Código Civil, nesta idade o indivíduo atinge capacidade para 

exercer todos os atos da vida civil. E teoricamente, o sujeito passa a ser responsável por sua 

própria vida e está apto a construir um projeto de vida trilhando o caminho que desejar seguir 

(GUIMARÃES, 2015). No entanto, talvez esta não seja uma realidade para todos os jovens 

egressos das instituições de acolhimento. 

Corrobora-se a esta questão, as alterações produzidas no ECA pela Lei n. 12.010/2009 

em que o legislador considerou o grande número de crianças e adolescentes que permanecem 

por longos períodos nos abrigos, postulando duas linhas centrais de atuação: 1) promover o 

acompanhamento periódico dos acolhidos, buscando, quando possível, a sua reinserção 

familiar, ou o encaminhamento para colocação em família substituta e 2) em relação aos 

adolescentes acolhidos, cujas perspectivas de colocação em família substituta ou a reintegração 

ao convívio com a família de origem são bastante remotas, buscar meios de minimizar os danos 

de uma vida com vínculos familiares fragilizados (BRASIL, 2013b). 

Dentre as formas de desligamento da criança ou adolescente do serviço de acolhimento 

institucional, destaca-se: o retorno para a família natural, colocação em família substituta 

(guarda, tutela ou adoção) e maioridade civil. Este TCC (trabalho de conclusão de curso), dará 

ênfase ao desligamento por maioridade. 

Antes, é preciso ressaltar que o mais importante no acolhimento institucional é o 

trabalho voltado para a reinserção da criança e do adolescente na vida familiar. Caso não seja 

possível a volta ao lar, a instituição incentivará a adoção. Colaborando com essa reinserção e 
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visando o melhor interesse da criança ou do adolescente, a nova redação do ECA estabelece a 

não permanência destes por mais de dois anos no serviço e indica reavaliação a cada 6 meses.29  

 

Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.          

§ 1o  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, 

a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base 

em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, 

decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou 

colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no 

art. 28 desta Lei.  

§ 2o A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada 

pela autoridade judiciária.   

 

      

No entanto, o Levantamento Nacional (2013) aponta que o tempo médio de acolhimento 

institucional é maior entre crianças e adolescentes negros (27 meses), com deficiência (40 

meses) e que estão em SAI não governamentais (28 meses, contra 15 meses para as unidades 

governamentais). O estudo apresenta ainda que a idade influencia no aumento progressivo do 

tempo de permanência para as crianças e adolescentes mais velhos (ASSIS; FARIAS, 2013). 

As fiscalizações realizadas pelo Ministério Público entre março/2012 e março/201330 

concluem que o número de acolhidos desligados dos serviços em razão da maioridade civil nas 

unidades inspecionadas (86,1% do total) é de 1.141 adolescentes acolhidos em abrigos e casas-

lares no país (BRASIL, 2013b). 

Sob o olhar do desacolhimento após longa permanência no abrigo, o Conselho Nacional 

do Ministério Público citando Pereira, comenta que a “adolescência nos serviços de 

acolhimento institucional pode ser acompanhada de sentimento de perda, frente à aproximação 

                                                           
29  Nova redação dada ao Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 12.010/2009. 

 
30 A tarefa de monitoramento e avaliação permanente destes serviços foi atribuída ao Ministério Público no art. 90 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Regulou-se, então, para os promotores de Justiça com atribuição na área 

da infância não-infracional a realização de inspeções periódicas e anuais em todos os serviços de acolhimento no 

país, documentadas em relatório, com vistas à obtenção de informações as mais diversas, desde a condição das 

instalações físicas, adequação dos programas de atendimento às diretrizes do ECA e às Orientações Técnicas do 

CONANDA/ CNAS/MDS, até o perfil e status familiar das crianças e adolescentes acolhidos (BRASIL, 2013b). 
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da separação, muitas vezes, do único referencial do qual o adolescente dispõe: os vínculos 

construídos na instituição” (PEREIRA apud BRASIL, 2013b, p. 79). 

O mesmo relatório afirma que no universo de entidades de acolhimento institucional 

pesquisado, o percentual de crianças e adolescentes que permaneceram no serviço até o período 

de seis meses não chega a 20%. Em torno de 50% dos atendidos permanecem no serviço entre 

6 meses a 2 anos e um número bastante alto, correspondente a aproximadamente 35% dos 

acolhidos, são mantidos nas entidades por mais de 2 anos, o que corresponde a mais de 10 mil 

crianças e adolescentes (BRASIL, 2013b). 

Analisando estes números, é possível considerar que, “existe descompasso entre a 

consciência da necessidade do acolhimento pelo menor tempo possível e sua real efetivação” 

(ASSIS; FARIAS, 2013, p. 216). Dentre os motivos apontados para o problema, destacam-se: 

as condições socioeconômicas precárias das famílias; ausência de programas e ações que 

favoreçam a reintegração familiar; e distorção do próprio papel do SAI. Em relação a este 

último problema mencionado, os autores afirmam que  

 

ao ocupar o espaço deixado pela insuficiência de programas que atendam as 

famílias em situações de vulnerabilidade social, o abrigo, se torna uma forma 

de política pública, muito valorizada pelas famílias por proporcionar estudos, 

disciplina, lazer e atendimento médico dos quais seus filhos estavam 

excluídos. (ASSIS; FARIAS, 2013, p. 216) 

 

A este respeito é importante destacar que todos os serviços de acolhimento institucional, 

devem girar em torno do desabrigamento da criança e do adolescente. Para tanto, “os abrigos 

precisam desenvolver um projeto que torne seu caminho possível de ser conscientemente 

conduzido; precisam ter claro o perfil da população que atendem; precisam de recursos, 

ambientes e profissionais adequados” (GULASSA, 2010a, p.16).  

O projeto político pedagógico (PPP) definirá a razão de ser do serviço, sua organização, 

fluxo de atendimento, articulação com outros serviços, regras de convivência e atividades 

psicossociais que serão realizadas com as crianças e adolescentes, contemplando questões 

pedagógicas complementares, autoestima, resiliência, autonomia; visando a preservação e 

fortalecimento dos vínculos e reintegração familiar (BRASIL, 2009). 

A preparação para a autonomia deve ser trabalhada a partir da definição do PPP em 

todas as idades, mas especialmente a partir dos 14 anos este processo necessita ser intensificado, 

com enfoque na emancipação (GULASSA, 2010b). 
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As “Orientações Técnicas” destacam a importância que deve ser dada aos adolescentes, 

“sobretudo àqueles cujas possibilidades de reintegração à família de origem foram esgotadas e 

têm reduzidas possibilidades de colocação em família substituta, face às dificuldades de se 

encontrar famílias para os mesmos na realidade brasileira” (BRASIL, 2009, p.60). Nestes casos, 

afirma o documento, o PPP deve contemplar metodologia direcionada 

 

para à construção e fortalecimento dos vínculos comunitários significativos, à 

ampliação do acesso à educação, à qualificação profissional e à progressiva 

autonomia do adolescente para o cuidado consigo mesmo e o cumprimento de 

suas responsabilidades. O atendimento deve favorecer a construção de 

projetos de vida e o fortalecimento do protagonismo, desenvolvendo 

gradativamente a capacidade do adolescente responsabilizar-se por suas ações 

e escolhas. (BRASIL, 2009, p.60) 

 

 

Como mencionado, a preparação para o desligamento deve considerar o acesso a 

programas de educação básica e/ou profissional e tecnológica e inserção no mercado de 

trabalho, como aprendiz ou trabalhador – observadas as devidas limitações e determinações da 

Lei31 (BRASIL, 2009). 

Segundo relatórios encaminhados em abril/2013 ao Conselho Nacional do Ministério 

Público, 63% dos abrigos oportunizam aos adolescentes a participação em atividades 

profissionalizantes. Dentre as regiões brasileiras, o Sudeste possui maior percentual de 

atividades de preparação do desligamento gradativo, com índice de 87,9%. Analisando estes 

números é preciso enfatizar que 37% dos abrigos, ainda não oportunizam atividades 

profissionalizantes aos seus adolescentes, “fator que comprometerá, no futuro, a sua 

(re)inserção comunitária” (BRASIL, 2013b, p.81-83) 

Sempre que possível, ainda, o serviço manterá parceria com Repúblicas32, utilizáveis 

como uma forma de transição entre o abrigo e a aquisição de autonomia e independência 

(BRASIL, 2009).  

                                                           
31 O capítulo V do ECA trata “Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho” (artigo 60 – 69). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em 15 out. 2016. Além do ECA, há 

a Lei 12.852 de 5/08/2013 Estatuto da Juventude que estabelece diretrizes para os jovens de 15 a 29 anos. Aos 

adolescentes de 15 a 18 anos, o Estatuto da Juventude considera a aplicação do ECA e, excepcionalmente, este 

Estatuto quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm. Acesso em 15 out. 2016. 

32 As repúblicas têm como público alvo jovens de 18 a 21 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para auto 

sustentação. Tal serviço é particularmente indicado para o acolhimento de jovens em processo de desligamento de 
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Acerca do desligamento por maioridade e nos casos em que o jovem não possui ainda 

recursos para se autogerir, as “Orientações Técnicas” se limitam em fornecer breves orientações 

para inserção do jovem em repúblicas, que na maioria dos municípios, como é o caso de Rio 

das Ostras, ainda não é uma realidade.  Gulassa (2010b, p. 37) reforça que se o jovem não pode 

ser inserido em família e não está pronto para se tornar independente, é importante que ele seja 

orientado a viver em uma “república para conquistar sua autonomia e emancipação, além de 

construir uma rede de relações pessoal e social mais diversificada”. 

Ao completarem 18 anos, os jovens não são mais assistidos pelo ECA, contudo, 

continuam tendo direitos garantidos pelo novo Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013a), que 

ainda engatinha. Para um melhor entendimento dos direitos a que o jovem (como recém egresso 

do abrigo) tem, faz-se necessário recorrer ao Estatuto. A este respeito, vale destacar os 

princípios que norteiam o Estatuto da Juventude, são eles:  

 

Art. 2o  O disposto nesta Lei e as políticas públicas de juventude são regidos 

pelos seguintes princípios: 

 I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens; 

 II - valorização e promoção da participação social e política, de forma direta 

e por meio de suas representações; 

III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; 

IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais 

e singulares; 

V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral 

do jovem; 

VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; 

VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não 

discriminação; e 

VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. 

 Parágrafo único.  A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I 

do caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e participação do jovem 

na vida em sociedade, e não ao instituto da emancipação disciplinado pela Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (BRASIL, 2013a) 

 

  

Em seu artigo terceiro sobre “Diretrizes Gerais” o Estatuto da Juventude deixa aos 

agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas, onze diretrizes. Dentre elas, 

destaca-se: 

 

                                                           
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes por terem completado a maioridade, porém que ainda não 

tenham conquistado a autonomia, podendo também destinar-se a outros jovens que necessitem do serviço 

(BRASIL, 2009). 
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I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e 

ações;   

III - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo 

programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa 

nos espaços decisórios; 

 IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os 

órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao 

gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, 

econômico, social, cultural e ambiental; 

V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à 

produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do 

tempo livre; 

VI - promover o território como espaço de integração; 

VII - fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de 

órgãos, gestores e conselhos de juventude; 

 X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes 

Legislativo e Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. 

(BRASIL, 2013a) 

 

 

Por Lei, estão garantidos os direitos enquanto adolescente e jovem. No entanto, na 

realidade prática, pouco se efetiva, pois há deficiência de políticas públicas direcionadas ao 

jovem egresso do abrigo. Guimarães (2015), explica que não foi previsto no Estatuto da 

Juventude em quais situações as políticas para a juventude deveriam atuar. O documento 

discorre de uma forma geral acerca das possíveis problemáticas que o jovem possa enfrentar, 

além de ser recente a preocupação com políticas públicas especificamente voltadas para os 

jovens entre 15 e 29 anos.  

No contexto do acolhimento institucional, segundo pesquisa do Levantamento Nacional 

(ASSIS; FARIAS, 2013), no Brasil 33,8% dos adolescentes são desligados por maioridade.  

No que tange às ações voltadas para o desligamento por maioridade, a pesquisa destaca: 

a avaliação das condições sociais e psicológicas para o desligamento (63,0%); a promoção de 

vínculos com parentes e amigos que possam apoiar o adolescente (60,5%); a qualificação 

profissional (56,2%); e a colocação em trabalho remunerado (53,0%). No geral, ações para 

desligamento por maioridade foram citadas por 43,3% dos serviços, sendo realizadas pela 

própria unidade, por serviços externos ou por ambos. Os tipos de auxílio mais frequentes são: 

acompanhamento social (79,0%); visitas domiciliares (73,6%); encaminhamentos para 

emprego (71,8%); apoio material (60,8%); apoio psicológico (60,6%); e qualificação 

profissional (56,9%).  

Chama a atenção que ações pós-desligamento por maioridade não ocorram em quase 

metade dos serviços (49,1%), tendo variado pouco entre as regiões (47%-54,6%). Vale ressaltar 
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que 11,2% atendem somente a crianças, realizando, nesse caso, apenas o desligamento por 

reintegração familiar ou por troca de SAI. Boa parte dos SAI que participaram da abordagem 

qualitativa da pesquisa relatou desenvolver ações voltadas para o desligamento das crianças e 

adolescentes acolhidos, seja por maioridade ou por reintegração familiar (ASSIS; FARIAS, 

2013). 

A Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre Crianças e 

Adolescentes (NECA), elenca algumas razões que levam as crianças e adolescentes a 

permanecer acolhidos até os 18 anos. Entre elas  

 

- Falta de investimento no estudo contínuo do caso, no estímulo à preservação 

dos vínculos familiares e em ações com o objetivo da volta à família e à 

comunidade. 

 - Crianças ou adolescentes que já viveram situações de muito sofrimento e 

rejeição e não conseguem se adaptar a uma família. 

- Grupos de irmãos que não têm chance de adoção juntos. 

- Crianças que já moraram na rua, e/ou já circularam em várias famílias e/ou 

têm idade acima de 12 anos e não aceitam/não conseguem retornar à sua 

família.  (GULASSA, 2010b, p. 35) 

  

Frente aos desafios perante a ausência de políticas públicas para os jovens egressos, a 

equipe do abrigo deve trilhar os caminhos possíveis para que estes jovens tenham acesso aos 

programas disponíveis no município e ferramentas essenciais para a conquista da autonomia.  

 

 

2.3. O ABRIGO MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS E AS PRÁTICAS 

PARA DESLIGAMENTO POR MAIORIDADE 

 

Durante a experiência de estágio da autora, percebeu-se o interesse da equipe técnica 

em viabilizar ao adolescente33 todos os recursos disponíveis no município a fim de 

proporcionar-lhes meios para conquista da autonomia.  

Além de investimento psicológico e social para emancipação enquanto sujeitos, a 

entidade busca oportunidades de trabalho dentro do programa aprendiz legal34.  

                                                           
33 Restringe-se neste TCC a dinâmica de trabalho da equipe técnica realizada com os adolescentes a partir de 14 

anos. 

 
34 O Aprendiz Legal é um programa voltado para a preparação e inserção de jovens no mundo do trabalho, que se 

apoia na Lei da Aprendizagem (10.097/2000). Esta Lei afirma que empresas de médio e grande porte devem 
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Alguns adolescentes perdem oportunidades por não possuírem os requisitos mínimos de 

escolaridade para entrar em cursos profissionalizantes, dificultando as possibilidades de entrada 

no mercado de trabalho. Esta condição adversa faz a equipe pensar maneiras alternativas para 

investir na educação destes estudantes. Uma das alternativas é o acompanhamento escolar 

individual com a orientadora social dando ênfase no fortalecimento das habilidades. Ela registra 

os interesses de cada acolhido e busca formas lúdicas de desenvolvê-los. Além disto, quando é 

possível, aproveita situações do cotidiano para ensinar. A equipe técnica e de apoio também 

são parceiras nesta ideia adotando a mesma prática, sempre que possível. 

A instituição incentiva os adolescentes à prática de esporte e lazer inscrevendo-os nos 

programas e projetos disponíveis no município ou em parcerias com a iniciativa privada, 

considerando seus interesses e desejos.  

O objetivo das ações mencionadas é encorajar o adolescente a protagonizar sua história 

de vida, possibilitar novas experiências e descobertas.  

Há sobretudo a necessidade de um esforço coletivo por parte da equipe do abrigo, a fim 

de equilibrar as ações para a promoção da autonomia, sem práticas totalizantes.  A equipe 

técnica considera primordial escutá-los e ajudá-los a tomar consciência de si e do seu caminho, 

dando-lhes instrumentos para desenvolverem essa autonomia a seu tempo. Esse equilíbrio 

precisa ser conquistado diariamente na conscientização de que não se pode determinar algo na 

vida do acolhido, mas sobretudo, estar aberto para as diferentes escolhas e formas de ser, 

também prontos para apoiar, opinar, sugerir e intervir quando e se necessário.   

A equipe busca fora do abrigo possibilidades de investimento na emancipação do 

adolescente, pois será em contato com pessoas fora da instituição, que o jovem terá a 

oportunidade de conhecer outras pessoas, fazer amizades, criar outros vínculos para além da 

instituição, formando novos parceiros que farão parte da sua rede de apoio.  

No que tange a moradia destes jovens quando egressos, o município não possui 

repúblicas para atender, sendo este talvez o maior problema. Além de toda a dificuldade que o 

jovem enfrentará para encarar uma nova realidade de vida, existe o risco de não conseguir 

moradia e esta já é razão suficiente para inviabilizar todos os demais planos para o futuro. 

                                                           
contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. O contrato de trabalho pode durar até dois anos, 

nesse período o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática. 

Os jovens têm a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de desenvolver competências para o 

mundo do trabalho. Disponível em: http://site.aprendizlegal.org.br/lei. Acesso em: 21 out. 2016. 
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Sobretudo, o momento de saída não é igual a preparação para a saída, embora o 

desabrigamento tenha sido trabalhado durante sua estada, os últimos meses de permanência no 

abrigo trazem um impacto significativo, não só para os que serão egressos, quanto para todos 

os moradores e funcionários da instituição. Os vínculos mudam quando o jovem sai do abrigo, 

mas esses vínculos permanecem. Os relacionamentos construídos não desaparecem, só mudam 

de lugar e não devem se romper. 

O próximo capítulo, abordará brevemente os conceitos importantes da Gestalt-terapia a 

medida que buscar caminhos à luz desta abordagem para a preparação destes adolescentes a 

fim de poderem lidar com as mudanças e desafios que a maioridade civil lhes apresenta. Trazer 

à tona possibilidades para enfrentamento das novas relações e novas facetas da sua própria 

identidade e propor estratégias de intervenção prática que os auxiliem neste processo. 
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CAPÍTULO III - POSSIBILIDADES À LUZ DA GESTALT-TERAPIA PARA OS 

DESAFIOS DO JOVEM QUE EM BREVE SERÁ EGRESSO 
 

 

... O sol nasce toda manhã, mas você sabe onde? 

Em cada lugar em um local diferente. 

É difícil achar o Leste quando você vive se mudando, 

mas pelo menos o Sol vem. Ele sempre vem.  

Comecei a depender disso. 

E aos poucos, devagarzinho as estações mudavam dentro 

de mim, 

E dessa vez parecia que talvez o mundo não seria 

arrancado debaixo de mim novamente. 

Com os pés seguros, raízes começaram a crescer. 

Pequenos brotos de esperança para mim. 

Devagarzinho tentando confiar nessa nova vida... 

 

Christina Matanick 

 

 

3.1. UMA BREVE APRESENTAÇÃO DA GESTALT-TERAPIA 

 

A Gestalt-terapia se oficializou como psicoterapia em 1951 com a publicação do livro 

Gestalt-Therapy – Excitement and Growth in the Human Personality, de Frederick Perls35, 

Ralph Hefferline e Paul Goodman (TELLEGEN, 1984). Antes disso, a partir da década de 30, 

o então psicanalista Frederick Perls, começou a se opor a psicanálise freudiana à medida que 

considerava algumas correntes filosóficas (existencialismo, fenomenologia, humanismo), 

metodológicas e terapêuticas de diversas fontes (Psicologia da Gestalt, Teoria Organísmica, 

Teoria de Campo, Teoria Holística), dando forma própria à maneira de “conceber as relações 

do ser vivo com o mundo” (FERRAZ, 2007, p. 131).  

Baseado em suas convicções filosóficas, metodológicas e terapêuticas, Perls norteou seu 

pensamento em três pontos principais, apontados por Tellegen (1984) 

 

                                                           
35 Frederick S. Perls, foi criador da Gestalt-terapia. Nasceu em 8 de julho de 1893 em Berlim. Médico 

neuropsiquiatria e psicanalista, casou-se com Laura Perls que exerceu grande influência no desenvolvimento da 

Gestalt-terapia.  Além de Laura, Perls formou um grupo de intelectuais nos Estados Unidos na década de 40 

(composto por Isadore From, Paul Goodman, Paul Weisz, Sylvester Eastman, Elliot Shapiro, Ralph Hefferline) 

para colaborar na criação desta abordagem de psicoterapia. 

 



 46 

 

- uma concepção da relação corpo-mente que fosse realmente integradora ao 

invés de dualista; 

- uma noção de configuração ou estrutura que abrangesse a complexidade das 

inter-relações de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais dos quais a 

experiência e o comportamento do homem são resultantes; 

- um método de pensamento que, afastando-se das explicações causais 

lineares, se aproximasse do método dialético ao focalizar interação e mudança 

enquanto processos contínuos de diferenciação, integração e rediferenciação 

de opostos. (TELLEGEN, 1984, p. 33-34) 

 

 

A Gestalt-terapia enquanto abordagem psicológica, pretende estudar o fenômeno 

humano sem considerar a visão determinista de causa e efeito (LIMA, 2007). Sobre esta 

abordagem, Ferraz (2007) acrescenta que a Gestalt-terapia diferentemente da psicanálise e da 

abordagem comportamental, constitui uma forma original de perceber o mundo e de nele 

intervir.  

 

[...] compreender e aprender, mas, sobretudo, experimentar e promover nosso 

poder criativo de reintegrar as partes dissociadas; expandir ao máximo nosso 

campo vivido e nossa liberdade de escolha, tentar escapar ao determinismo 

alienante do passado e do meio, à carga de nossos condicionamentos 

‘históricos’ ou ‘geográficos’ e encontrar assim um território de liberdade e de 

responsabilidade. (FERRAZ, 2007, p. 132) 

 

 

Além disso, esta terapia é focada no aqui-agora, o que significa que o acontecimento 

presente e a forma como a realidade se manifestam no sujeito, são importantes para apreender 

seu movimento. Neste sentido, a experiência concreta, possibilita ao indivíduo realizar suas 

próprias interpretações acerca de si e do ambiente que o cerca.  

Por intermédio destas experiências que contemplam o homem em sua totalidade (corpo, 

sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, fantasias e sonhos, o sujeito amplia sua visão 

de mundo e busca novas formas de diálogo com o vivido (PERLS; HEFFERLINE; 

GOODMAN, 1997); (JULIANO, 1999).  

A partir destes diálogos e interação consigo e com o meio, a pessoa percebe-se diferente 

no mundo. Aquilo que a desestabilizava, não ocorre mais. Suas necessidades foram satisfeitas. 

Fecha-se a Gestalt. A este respeito, Perls (1977, p.24) afirma que:  

 

Para que o indivíduo satisfaça suas necessidades, feche a Gestalt, passe para 

outro assunto, deve ser capaz de manipular a si próprio e a seu meio, pois 

mesmo as necessidades puramente fisiológicas só podem ser satisfeitas 

mediante a interação do organismo com o meio.  
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Dado o exposto acima, Perls entende que o conceito de “satisfação e frustração das 

necessidades” está diretamente relacionado com o “processo de formação e fechamento das 

Gestalten36” (LIMA, 2007, p.126). 

Para corroborar o que foi dito até agora acerca da Gestalt-terapia, Pinto (2009, p. 46) 

sintetiza a essência desta abordagem, enfatizando que a psicoterapia    

 

não é um processo de aprendizagem, não é um lugar onde o cliente vá 

aprender [grifo do autor] sobre si, mas antes, processo de exploração do 

mundo e de autoexploração pelo qual o cliente vai descobrir [grifo do autor] 

sobre si, através de seus sentidos e de sua awareness37. Descobrir quer seja 

sobre suas belezas, quer seja sobre suas tragédias, sobre sua luz e sobre sua 

sombra. Ao terapeuta cabe apontar as pontes e os caminhos, os abismos e as 

florestas por onde pode acompanhar seu cliente na aventura de conhecer-se. 

Mas não cabe ao terapeuta escolher caminhos para o cliente, uma vez que o 

caminho é singular para cada um. 

 

Ao olhar esta citação com as lentes do psicólogo institucional, descobre-se a necessidade 

de realizar momentos de reflexão para que os adolescentes acolhidos descubram sobre si e 

possam desvendar e trilhar seus próprios caminhos.  

Nesta direção, a GT contempla arcabouço teórico rico para fundamentar o trabalho com 

os adolescentes que serão egressos do abrigo por maioridade.  

Para atender ao propósito deste trabalho, e sem a pretensão de esgotar o tema, sugere-

se o diálogo com alguns conceitos utilizados na abordagem gestáltica a fim de contribuir como 

ferramenta teórico-prática no trabalho dos psicólogos no abrigo institucional, de maneira que 

os jovens se sintam apoiados e incentivados na busca de sua autonomia e independência. 

Primeiramente serão apresentados os conceitos e em seguida a contextualização com a prática 

do acolhimento institucional. 

 

3.1.1.  CONTATO, FUNÇÕES DE CONTATO E FRONTEIRA DE CONTATO 

 

A Gestalt-terapia é também conhecida como terapia do contato. Diferente do significado 

comum da palavra, o contato é o instrumento que nos transporta das partes para a totalidade. 

                                                           
36 Plural de Gestalt. 

37 Na definição dos Ginger (1995, p. 254) awareness é a “tomada de consciência global no momento presente, 

atenção ao conjunto de percepção pessoal, corporal e emocional, interior e ambiental, consciência de si e 

consciência perceptiva”. 
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Quando esse contato ocorre, cada um altera a natureza do outro, portanto ele é dinâmico e ativo 

(PERLS, HEFFERLINE; GOODMAN, 1997). 

 Perls, Hefferline e Goodman (1997, p.44) descrevem o contato: 

 

[...] fundamentalmente um organismo vive em seu ambiente por meio da 

manutenção de sua diferença e, o que é importante, por meio da assimilação 

do ambiente à sua diferença; e é na fronteira que os perigos são rejeitados, os 

obstáculos superados e o assimilável é selecionado e apropriado. Bem, o que 

é selecionado e assimilado é sempre novo; o organismo persiste pela 

assimilação do novo, pela mudança e crescimento. Por exemplo, o alimento, 

como Aristóteles costuma dizer, é o ‘dessemelhante’ que pode se tornar 

‘semelhante’; e no processo de assimilação o organismo é sucessivamente 

modificado. Primordialmente, o contato é awareness da novidade assimilável 

e comportamento com relação a esta; e rejeição da novidade inassimilável. O 

que é difuso, sempre o mesmo, ou indiferente, não é um objeto de contato.  

 

 

Sobre a importância do contato no desenvolvimento, faz-se essencial esclarecer que é 

por meio do contato que acontecem as trocas entre indivíduos e ambiente, favorecendo os 

processos de crescimento e desenvolvimento humanos – idealizados em Gestalt-terapia como 

processos contínuos ao longo da vida (FRAZÃO; FUKUMITSU, 2014, p.9).  

No entendimento de Perls, Hefferline e Goodman (1997), “o crescimento é função da 

fronteira de contato no campo organismo/meio; é por meio de ajustamento criativo, mudança e 

crescimento que as unidades orgânicas complicadas [complexas] persistem na unidade maior 

do campo” (p.45).  

Na percepção de Frazão e Fukumitsu (2014, p. 51), a expressão “fronteira de contato” 

pode ser representada metaforicamente pela pele, no sentido de não ser apenas parte de um 

organismo,  

[...] mas o órgão de uma relação entre o organismo e o meio, ou seja, a 

fronteira traduz também o estilo de relação das pessoas com uma diversidade 

de campos de possibilidades de contato: porosa e permeável quando se trata 

de uma novidade assimilável; ou limitada e defensiva quando se trata de uma 

novidade difícil de assimilar ou ameaçadora. Além disso, o funcionamento da 

fronteira pode ser comparado ao funcionamento da membrana plasmática – 

que envolve as células para que elas não percam liquido ou elementos, sendo 

responsável por sua relação com o meio extracelular. A membrana é seletiva 

e semipermeável; deixa entrar o que é nutritivo, mantém o conteúdo do meio 

intracelular estável e elimina o que não é mais necessário. Essa organização 

intercelular em processo é semelhante a todas as outras situações de fronteira 

vividas no relacionamento entre pessoas.  
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Ainda com este olhar, Polster e Polster (2001) afirmam que o contato é “o sangue vital 

do crescimento, o meio para mudar a si mesmo e a experiência que se tem do mundo [...] a 

mudança é um produto inevitável do contato porque apropriar-se do que é assimilável ou rejeitar 

o que é inassimilável na novidade irá inevitavelmente levar à mudança” (p. 113). 

Silveira (2007b, p.59) observa que “o contato é seletivo: ele ‘escolhe’ o que deve ser 

assimilado (...) o que é assimilado é algo novo para o organismo”. 

Sobre assimilar o novo, Perls, Hefferline e Goodman (1997, p.44-5) enfatizam que o 

“contato não pode aceitar a novidade de forma passiva ou meramente se ajustar a ela, porque a 

novidade tem que ser assimilada”.  Para que o processo de assimilação se concretize, o material 

(conteúdo) a ser assimilado precisa ser mastigado (triturado, despedaçado) e digerido. Gary 

Yontef (1998, p.28) esclarece sobre este processo de metabolismo mental: 

 

As pessoas crescem abocanhando um pedaço de tamanho apropriado (seja 

comida, ideias ou relacionamento), mastigando-o (considerando) e 

descobrindo se é tóxico ou nutritivo. Se nutritivo, o organismo o assimila e o 

torna parte de si. Se tóxico, o organismo o cospe fora (rejeita-o). 

 

 

Silveira (2007b, p. 60) corrobora com este entendimento e enfatiza que “o contato inclui 

a experiência consciente do aqui-agora, envolve uma sensação clara de estar em, de estar com, 

de estar para e cria algo diferente do sujeito e do objeto (pessoa ou coisa) com a qual está em 

relação”. 

Acerca das funções de contato, Polster e Polster (2001, p.112) explicam que: “Eu arrisco 

minha existência independente ao entrar em contato com você, mas é apenas pela função de 

contato que a percepção de nossas identidades pode se desenvolver plenamente”. Os autores 

descrevem sete funções de contato: escutar, tocar, cheirar, degustar, olhar, falar e movimentar-

se. “É por essas funções que o contato pode ser conseguido, e é pela perturbação dessas funções 

que o contato pode ser bloqueado ou evitado” (Idem, p.140).  

Assim, “a função de contato é a abertura por meio dos sentidos para vivenciar as trocas 

com o mundo e a disfunção de contato é o encolhimento, o ‘embotamento’ desse fluxo natural” 

(QUADROS, 2007, p.120). Podemos dizer que é pela função de contato que a identidade se 

desenvolve plenamente (POLSTER; POLSTER, 2001). 

É importante levar em consideração a forma com o que indivíduo faz contato na vida, 

entendendo que o contato é o meio para modificar a experiência que tem do mundo (SILVEIRA, 

2007b).  
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3.1.2.  AUTORREGULAÇÃO ORGANÍSMICA 

 

A autorregulação organísmica é uma capacidade própria do organismo. Este princípio 

foi concebido por Kurt Goldstein38 em sua teoria Organísmica.  

Goldstein equiparou-a ao princípio biológico de homeostase que é utilizado na ciência 

“para designar a manutenção das condições estáveis ou constantes no meio interno do corpo 

humano” (LIMA, 2014, p.89).  Em seu entendimento, o “organismo é dotado de 

potencialidades, ou seja, capacidades naturais do organismo de lidar com o meio a fim de estar 

sempre buscando a autoatualização” (Idem, p.88). 

Cardella (2014, p. 112) colabora afirmando que o crescimento acontece como processo 

de autorregulação organísmica, chamado de homeostase – “processo de busca de satisfação de 

necessidades, na direção de um equilíbrio dinâmico no campo organismo/meio”. 

Assim, o termo homeostase é utilizado na Gestalt-terapia dentro de uma visão mais 

ampla para tratar dos processos de equilíbrio do ser humano. Os organismos vivem em 

constante tensão entre ordem e desordem, entre equilíbrio e desequilíbrio e é a busca deste 

equilíbrio que move o ser humano no sentido do desenvolvimento e autorrealização (satisfação 

das necessidades) a partir de sua relação com o meio (DE LUCCA, 2007).  

Goldstein pensou as bases de sua teoria dentro da perspectiva sistêmica. Nesta visão o  

 

organismo é compreendido em si como um sistema, que funciona como uma 

unidade, sendo que qualquer estímulo que atinja este organismo em qualquer  

um dos seus subsistemas, necessariamente promoverá mudanças na unidade 

total. Os padrões de resposta (performances) desta unidade são guiados por 

um objetivo único – a busca de equilíbrio do sistema global. (LIMA, 2005, p. 

4) 

 

 

A Gestalt-terapia concebe o ser humano como um todo, um organismo vivo composto 

por diferentes partes, que estão em processo permanente de inter-relação entre si e também com 

o meio, absorvendo o que necessita e deixando o que não lhe é necessário. De Lucca (2007, p. 

31) acrescenta que este mecanismo está a favor da autorregulação. 

 

                                                           
38  Neurologista alemão Kurt Goldstein, de quem Frederick Perls, foi médico–assistente. Perls foi profundamente 

influenciado pelas novas teorias de Goldstein sobre o processo de readaptação de pacientes que haviam sofrido 

lesão cerebral na guerra, formuladas a partir da sua experiência no contato direto com este tipo de paciente em um 

hospital especializado, fundado por Goldstein na década de 20 na Alemanha (Instituto de Soldados Portadores de 

Lesão Cerebral) (LIMA, 2009). 
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Pela autorregulação, a necessidade predominante é a que de alguma forma, 

organiza nossa percepção e faz algo se transformar em figura, abrindo assim 

um novo ciclo de experiência. A figura emerge de um fundo, contrasta com 

ele e clama pela satisfação de uma necessidade.   

 

 

As necessidades são atualizadas pelas mudanças ocorridas entre a interação do meio 

circundante e o organismo total. Quando uma necessidade é satisfeita, a situação está fechada 

(fecha-se a Gestalt), podendo emergir uma nova situação.  Nesta interação considera-se todo 

tipo de necessidade e deficiência: as fisiológicas, psicológicas, sociais, etc. Segundo Lima 

(2014, p. 90),  

 

de acordo com a teoria organísmica, é a autorregulação que permite que o 

organismo se organize para buscar modos eficientes de satisfazer no meio suas 

necessidades prementes. O processo da autorregulação organísmica é, na 

realidade, uma grande forma de interação e negociação de uma situação de 

desequilíbrio – uma situação inacabada – por meio de uma ação no ambiente 

do qual o organismo é parte. 

 

  
Yontef (1998, p.246) colabora com o conceito de autorregulação organísmica: 

 

A Autorregulação Organísmica é um processo em constante renovação. É 

essencialmente um processo baseado em feedback e ajustamento criativo 

contínuo. Isto é, um processo biopsicossocial que exige um continuum de 

awareness e vigilância constante para novas necessidades e, também, para 

mudanças de recursos no self, no outro e na sociedade. 

 

No funcionamento do indivíduo, há dois movimentos distintos em sua interação com o 

meio. Um deles é quando o sujeito paralisa diante de novas situações e repete os mesmos 

padrões já conhecidos.  

 

A disfuncionalidade surge quando o indivíduo, diante da incapacidade de 

alcançar satisfação de determinada necessidade por meio de uma ação 

esperada no meio, percebe-se impedido de realizar essa ação e se paralisa. Não 

busca outras soluções, fixa-se na frustração, estagna seu fluxo autorregulativo 

e o estanca. (LIMA, 2014, p. 97) 

 

E o segundo, em contrapartida, enfatiza que o ser humano também poderá experimentar 

uma situação de frustação, e mesmo, diante da impossibilidade da resolução ideal, o indivíduo 

não paralisa por esta experiência. Pelo contrário, ele cria recursos e novas alternativas para se 

autorregular. Frente a esta experiência, Perls (1977, p.50) afirma que “sem frustração não existe 
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necessidade, não existe razão para mobilizar os próprios recursos, para descobrir a própria 

capacidade...”.  

A esta nova forma de lidar com a necessidade não satisfeita, a Gestalt-terapia nomeia 

“ajustamento criativo”. O potencial criativo do ser humano é fundamental para que a 

autorregulação aconteça. Além disso, a criatividade possibilita novos modos de se expressar e 

agir no mundo.  

 

3.1.3.  AJUSTAMENTO CRIATIVO 

 

A criatividade tem um papel de destaque na abordagem gestáltica. Para Cardella (2014, 

p. 113) “ajustar-se criativamente implica imprimir sua marca nos acontecimentos da vida, 

‘pessoalizando-a’, tornando-a própria [grifo do autor], atualizando as potencialidades 

singulares, presentificando-as na interação com o mundo”. O potencial criativo do homem, lhe 

permite criar novas maneiras de se expressar e agir no mundo. Como agente criador neste 

processo de transformação permanente, ele muda a si mesmo e o campo ao seu redor.  

Desta forma, a criatividade é essencial ao processo de autorregulação, pois “para que a 

autorregulação aconteça, é fundamental que o organismo possa ter respostas novas para as 

situações pelas quais ele passa na sua permanente interação com o meio ambiente” (LIMA, 

2009, p. 86). 

Para a Gestalt-terapia, o homem realizado é aquele que está em constante processo de 

atualização, de realização criativa, de união e separação rítmica podendo tocar e ser tocado pelo 

mundo (CARDELLA, 2014). O contato é a função que revela esta necessidade de 

reconhecimento das diferenças, atualização e transformação. Perls, Hefferline e Goodman 

(1997, p. 45), expressam em seu livro Gestalt-terapia que: “Todo contato é ajustamento criativo 

do organismo e ambiente”. Os autores reforçam que esse contato não pode aceitar a novidade 

passivamente ou mormente ajustar-se a ela, porque a novidade precisa ser assimilada. 

Yontef (1998) em seu livro Processo Diálogo e Awareness descreve o ajustamento 

criativo relacionando-o ao processo de maturidade e reforçando a ideia de que o indivíduo deve 

ser o responsável pela criação de bem-estar. 

 

Assim, definimos maturidade como um processo contínuo, em vez de alcançar 

um estado ideal. A pessoa madura engaja-se neste processo. Dizendo de outra 

maneira, está engajada no processo de Ajustamento Criativo. Ajustamento 

Criativo é um relacionamento entre a pessoa e o meio no qual a pessoa 
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responsável 1) contata, reconhece e lida com seu espaço de vida: e 2) assume 

a responsabilidade pela criação das condições que conduzirão ao seu próprio 

bem-estar. ‘Ajustamento’ sem ‘criativo’ poderia referir-se a niilismo 

disfuncional. O comportamento individual é maduro apenas no contexto de 

lidar com o ambiente. E lidar ou ajustar sem o indivíduo ser o responsável pela 

criação das condições condutoras da satisfação de suas necessidades e valores 

mais básicos também não preenche esta definição. Trabalhar, gostar, 

asseverar, ceder etc. são maduros desde que sejam parte do Ajustamento 

Criativo. (YONTEF,1998, p. 227)  

 

É fundamental ao indivíduo poder experienciar e julgar por conta própria os processos 

e identificar por ele mesmo se estes satisfazem ou frustram suas necessidades importantes. Ele 

deve ser responsável por suas próprias escolhas, valores e julgamentos. 

Na teoria da Gestalt-terapia, os mecanismos neuróticos são “padrões estereotipados que 

limitam o processo flexível de dirigir-se criativamente ao novo” (PERLS; HEFFERLINE; 

GOODMAN, 1997, p.45). O comportamento neurótico se repete impedindo o processo 

espontâneo de autorregulação, ele restringe o contato da pessoa consigo própria, com outras 

pessoas e demais ambientes do meio físico, social etc. 

Nesta configuração o indivíduo perde a espontaneidade e seu modo de ser, não consegue 

entrar em contato com suas emoções e sensações, tem dificuldades em discriminar o que é 

importante para si e perde a capacidade de ser criativo em suas ações. Lima (2009, p. 90) alerta 

que: 

 

A perda da criatividade é uma das consequências mais usuais nos processos 

de restrição de funcionamento no ciclo da autorregulação organísmica. 

Poderíamos então afirmar que a criatividade não é um ‘talento’ que algumas 

pessoas possuem e outras não. Ser criativo é algo inerente à natureza do 

organismo. É uma dádiva do universo e a perda da criatividade é uma lástima, 

pois ela implica, entre outras coisas, na perda da capacidade da pessoa 

autorrealizar-se e viver a vida de modo prazeroso, lidando com as 

adversidades e restrições de forma inusitada e ‘reinventando’ novos meios de 

estar no mundo a cada momento.  

 

 

O ajustamento sem criatividade é acomodação, cristalização, conformismo, adaptação 

excessiva e funcionamento não saudável. A perda da fluidez impossibilita a pessoa de ser 

criativa e descobrir respostas diante das demandas do meio (LIMA, 2009). 

O processo psicoterápico implica em restauração do poder de ajustamento criativo do 

cliente, processo de autorrealização e de atualização de suas potencialidades criativas. Neste 

processo é importante compreender que o sintoma, as organizações defensivas e o adoecimento 
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também são formas de ajustamento criativo, porém disfuncionais. Na doença, há uma tentativa 

de retorno à saúde e ao equilíbrio. 

 

São reações autorreguladoras, ainda que precárias. São as melhores respostas 

encontradas pela pessoa em determinadas circunstâncias no passado, que no 

entanto se cristalizaram. O que as tornam disfuncionais é o fato de estarem 

desatualizadas e de desconsiderarem a existência de novos recursos e de novos 

contextos no presente, refletindo o estancamento do crescimento. 

(CARDELLA, 2014, p. 118) 

 

 

Em contrapartida, no fluxo da vida, o ajustamento criativo é a abertura para o novo, 

autorregulação, continuidade e mudança. Tellegen (1984, p. 46) considera que o “ajustamento 

criativo tem a ver com a dialética de continuidade e mudança, com a inserção estrutural do novo 

no velho, para formar com ele uma nova configuração”. Trata-se de transformar o ambiente e 

ser transformado por ele e não meramente adaptar o que existe.  

Para sintetizar, é possível dizer que para a Gestalt-terapia, 

 

Funcionamento saudável é aquele que flui criativamente de uma formação 

figural à outra, enquanto funcionamento não saudável é o funcionamento 

caracterizado por entraves e cristalizações, que impedem a fluidez do processo 

de contato criador consigo mesmo, os outros e o mundo. (CIONAI, 2007, 

p.123) 

 

 

Este movimento faz parte do fluxo de vida do indivíduo desde seu nascimento. O 

processo de ajustamento criativo permite que a pessoa se responsabilize em criar condições que 

demandem bem-estar. Porém, antes é preciso que a pessoa esteja comprometida no processo de 

amadurecimento, do qual trataremos a seguir.   

 

 

3.1.4. APOIO AMBIENTAL E AUTOSSUPORTE (AUTOAPOIO)  

 

Desde o ventre a pessoa se desenvolve a partir do contato. A medida que a criança 

cresce, a dependência do outro/meio (apoio ambiental) torna-se menor, passa a ser um suporte39 

ancorado mais em si e menos no meio, direcionando-o para um autossuporte.  

                                                           
39 Suporte, segundo o dicionário Houaiss, ”suporte” significa “qualquer coisa cuja finalidade é sustentar (algo); 

aquilo que dá suporte, que auxilia ou reforça”. Nesse sentido, o vocábulo “suporte” refere-se ao conjunto de 
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Andrade (2014) enfatiza que o suporte é fundamental para o contato. Sua falta pode 

repercutir em sentimentos e comportamentos disfuncionais, dentre eles a ansiedade, vergonha, 

insegurança, rigidez e dependência do outro. 

Perls (1971) em palestra publicada no livro Gestalt-terapia: teoria, técnicas e aplicações, 

de Fagan e Shepherd, argumenta que o desenvolvimento do autossuporte está relacionado ao 

processo de amadurecimento da pessoa, ao seu nível de independência pessoal e a falta de 

autossuporte equipara-se ao funcionamento neurótico.  

Acerca deste processo de amadurecimento, Perls (1977) fornece-nos um entendimento 

a partir do ventre da mãe. Ele esclarece que o feto, recebe oxigênio da mãe e os nutrientes 

necessários à sua formação. Ao nascer, ainda demanda de cuidados intensos, porém, o bebê 

necessita agora respirar por si mesmo, uma vez que não há mais a placenta para garantir-lhe o 

oxigênio. Para auxiliar ao longo de seu desenvolvimento, o bebê precisa de um apoio ambiental 

próximo, alguém que esteja disponível para promover o auxílio de suas necessidades, até que 

ele aprenda a fazer por si mesmo. A medida que a criança cresce, a dependência do outro/meio 

torna-se menor, passa a ser um apoio ancorado mais em si e menos no meio, direcionando-o 

para um autossuporte. A partir desta compreensão, Perls (1977, p.50) define que “o processo 

de maturação é a transferência do apoio ambiental para o auto apoio”.   

 

O impasse é o ponto onde o apoio ambiental ou o obsoleto apoio interno não 

é mais suficiente, e o auto apoio autêntico ainda não foi obtido. [...]. Não 

podemos dizer que o bebê tem uma escolha porque não há uma tentativa 

deliberada de pensar o que fazer, mas o bebê ou morre ou aprende a respirar. 

Deve existir algum apoio ambiental próximo – uma palmada ou provisão de 

oxigênio. [...] O bebê começa a crescer. Precisa ainda ser cuidado. Depois de 

algum tempo aprende algum tipo de comunicação [...] pouco a pouco mobiliza 

cada vez mais seu potencial, o os seus recursos internos. (PERLS, 1977, p. 49-

50) 

 

Será o intercâmbio organismo-ambiente que possibilitará ao indivíduo perceber quando 

e onde buscar o suporte para crescer, amadurecer e realizar suas necessidades. Saber distinguir 

entre o essencial, o supérfluo e o dispensável é tarefa difícil, partindo do pressuposto que a 

pessoa se acomoda em viver com o que não a nutre mais. Para caminhar rumo ao 

                                                           
recursos desenvolvidos pela pessoa ao longo de sua existência que estão disponíveis a serviço de si mesmo e do 

outro (ANDRADE, 2014, p.147). 
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desenvolvimento e a maturidade é preciso abrir mão do que já não serve mais e mobilizar 

energia em busca da satisfação da nova necessidade  (ANDRADE, 2014). 

O movimento para o novo resulta em um desprendimento criativo, que na visão de Perls, 

Hefferline e Goodman (1997) significa abandonar suas muletas [grifo do autor], ou seja, 

suspender pensamentos, sentimentos e ações disfuncionais por novas possibilidades existentes. 

Nesse sentido, é preciso facilitar ao cliente um olhar atento ao momento em que ele poderá 

lançar mão de suas muletas e andar com as próprias pernas [grifo do autor].  

Perls (1977) atribui dois caminhos a se escolher. O primeiro é o caminho que levará a 

pessoa a crescer, superar as frustrações  e apropriar-se como ser que pensa, age e sente. Este 

caminho de crescimento possibilita o contato da pessoa com ela mesma e com o ambiente 

permitindo-lhe uma visão de totalidade. O segundo caminho é o de manipular o mundo sem 

sair do lugar, por receio de encarar as pessoas, o mundo, e se mostrar como ela realmente é,  

como consequência, estará refém de si mesmo e do outro. 

Segundo Andrade (2014, p.151), “exercendo o papel de manipulador, ela [a pessoa] cria 

uma dependência, pois transfere para o outro decisões da própria vida. Aquele que torna a 

pessoa dependente tem o poder de tê-la de acordo com suas expectativas [...] e em nada ajuda 

um desenvolvimento autêntico”. 

Sobre as duas formas de a pessoa se posicionar no mundo, Perls (1977, p. 54-6) enfatiza 

que: 

 

A criança pode crescer e aprender a superar frustrações ou pode ser mimada. 

[...] Sem frustração não existe necessidade, não existe razão para mobilizar os 

próprios recursos, para descobrir a própria capacidade, para fazer alguma 

coisa; e, a fim de não se frustrar, o que é uma experiência muito dolorosa, a 

criança aprende a manipular o ambiente. Agora cada vez que o mundo adulto 

impede a criança de crescer, cada vez que ela é mimada por não ser frustrada 

o suficiente, a criança está presa. Assim em vez de usar seu potencial para 

crescer, ela agora usará seu potencial para controlar o mundo, adultos. Em vez 

de mobilizar seus próprios recursos, ela cria dependências.  

 

 

Para Yontef (1998, p.138), “tentar ser quem não se é, não é autossuporte”. Por fim, é  

importante destacar que a pessoa saudável desenvolve seu autossuporte de maneira regular e 

em contato com o ambiente, pois isso, estar saudável implica em constantes processos de 

contato e ajustamento criativo (ANDRADE, 2014).  

 



 57 

 

3.2. A APLICAÇÃO DA GESTALT-TERAPIA NO CONTEXTO DO 

ADOLESCENTE ACOLHIDO 

 

Uma vez apresentado os conceitos da Gestalt-terapia alusivos ao tema, faz-se necessário 

realizar considerações à luz da Gestalt-terapia com o foco na preparação destes adolescentes 

para as mudanças e desafios que a maioridade civil lhes apresenta. Trazer à tona possibilidades 

para enfrentamento das novas relações e novas facetas da sua própria identidade e propor 

estratégias de intervenção prática que os auxiliem neste processo. 

A Gestalt-terapia não considera que o crescimento obedece a fases sucessivas e 

fixamente definidas. Esta seria uma visão reducionista e determinista do existir humano. Ao 

contrário, Antony (2007, p.2) reforça que  

 

a visão de totalidade do ser humano orienta a busca pela compreensão do 

desenvolvimento na sua multidimensionalidade (bio-psico-ambiental) que são 

interdependentes. (...) pessoa e meio ambiente formam uma unidade 

indissociável que mantem entre si uma influência mútua e uma constante 

interação dinâmica que propiciam múltiplas possibilidades de experiências, 

comportamentos e configurações psicológicas.  

 

Ela acrescenta que o desenvolvimento humano é entrelaçado por diversas histórias de 

vida, e configuram-se como resultado de múltiplas coexistências, onde o fenômeno psicológico 

“emerge da co-regulação entre dois ou mais organismos, da troca emocional vivida no campo 

experiencial entre o eu-outro” (ANTONY, 2007, p. 4). 

Nestas histórias de vida, muitas crianças e adolescentes que estão em acolhimento,  

vivenciaram em seu processo de crescimento, variadas situações de tensão – raiva, abandono, 

punição, rejeição dos pais – para evitar a perda do amor e destas pessoas significativas em sua 

vida, estas crianças e adolescentes fizeram uso de recursos defensivos psíquicos e 

comportamentais. Nesta luta pelo amor e aprovação dos pais e, ao mesmo tempo, pela 

manutenção de seu funcionamento equilibrado, eles tendem a querer afastar-se de “sentimentos 

dolorosos e angustiantes provenientes de seu mundo de relações, sepultando tais sentimentos 

por meio de processos de interrupção do contato que visam à autorregulação” (ANTONY, 2010, 

p. 82). É neste contexto que muitas crianças e adolescentes chegam ao abrigo.  

A chegada da criança/adolescente naquele espaço desconhecido com outras pessoas 

nunca antes vista, significa na prática, a necessidade de encarar novas relações e novas 



 58 

 

situações. Esta nova realidade, implicará em mudança da própria identidade do acolhido, por 

vezes, ainda desconhecida por si mesmo (GULASSA, 2010a).  

Devido as circunstâncias da vida, muitos só terão condições para desenvolverem sua 

personalidade e autonomia, no abrigo, pois passarão grande parte da vida neste lugar e só sairão 

quando atingirem a maioridade civil. Estes seres em desenvolvimento precisam descobrir que 

há lugar para eles no mundo.  No entanto, para que haja descoberta – é necessário haver contato, 

“para que haja mudança – tanto da pessoa quanto de suas experiências de mundo – é necessário 

haver contato” (FRAZÃO; FUKUMITSU, 2014, p.9). 

Quando um novo morador chega ao abrigo, o primeiro contato com a casa e com as 

pessoas pode fazer toda a diferença para a criança e/ou adolescente: um abraço acolhedor, um 

sorriso, um colo, respostas esclarecedoras a seus questionamentos, atenção e carinho. Aos 

poucos ele passa a ter contato com o todo que aquela situação de “proteção” lhe apresenta. Após 

algum tempo, ele (a) assimila aquela realidade ou não. 

A construção do projeto de futuro do adolescente, será efetivamente iniciada a partir do 

momento que o indivíduo assimila o novo ambiente, as pessoas, a proposta de proteção a ele 

“imposta”. A adaptação em um novo lugar, com novas pessoas, novas regras, e tudo o mais que 

aquilo representa, demanda a necessidade de assimilação. 

As experiências individuais dos acolhidos são possibilidades de crescimento, para isso 

o abrigo institucional precisa entender o seu papel relacional, que é muito mais importante do 

que somente um papel de proteção. Os relacionamentos neste local, devem oportunizar um 

espaço nutritivo para os que ali estão. Assim, toda equipe do abrigo precisa estar em um mesmo 

entendimento a respeito da necessidade de dar suporte40 para o amadurecimento dos acolhidos, 

principalmente dos adolescentes que estão prestes a completar 18 anos.  

O psicólogo do abrigo deve estar sensível para perceber e possibilitar ao adolescente, 

reflexões a respeito destas vivências singulares, daquilo que é percebido e sentido por ele 

através do contato consigo e com o meio no aqui-agora.  

É por meio desse “estar com” e “estar para” que o abrigo cumprirá suas funções de 

contato com os acolhidos. Algumas destas funções se tornam mais presentes no abrigo 

institucional, à medida que o contato nutridor vai sendo experienciado. Os acolhidos deixam 

                                                           
40 O suporte é tudo que se tem à disposição para que o contato seja pleno e vivificante (CARDELLA, 2007).  
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aos poucos o bloqueio e a evitação, e se abrem com menos reservas para as funções de tocar, 

olhar, falar, escutar, cheirar, degustar e movimentar-se. 

O abrigo institucional não pode ser um depositário para os adolescentes que não tiveram 

a oportunidade de retornar à família ou de serem adotados. Ele demanda ser um local para além 

da acolhida, deve possibilitar o resgate da capacidade de sonhar, pensar, fazer e desejar. Através 

do contato e de suas funções, o acolhido poderá vincular-se, confiar e dar-se a conhecer.  Em 

meio aos conflitos poderá vislumbrar novas possibilidades e reorientar investimentos pessoais 

buscando novos caminhos. Segundo Quadros (2007), o contato é uma experiência singular e 

vívida, tem um sentido peculiar para quem o vivencia. Para ela, esse é o grande diferencial da 

abordagem gestáltica e cabe aos psicólogos “captar sem capturar, experienciar sem classificar, 

resgatar sem recuperar, acompanhando a pessoa em seu fluxo livre em busca de si mesma” 

(p.120).   

Espaços abertos e contínuos para diálogo e participação, precisam ser criados no abrigo 

a fim de oportunizar momentos para descoberta de si, do outro e do meio: espaços de expressão 

da criatividade, discussão, escuta, compreensão de conflitos, assembleias, grupos de fala, rodas 

de conversa etc.  

Bom seria se as situações conflituosas que surgem coletivamente no abrigo institucional, 

pudessem ser resolvidas espontaneamente através do potencial criativo dos acolhidos, 

utilizando como um dos recursos possíveis a dramatização. O drama resgata um modo criativo 

de ser e de se relacionar com o mundo. Ela possibilita a busca de novas respostas para as 

situações que vivenciam ao longo da vida (LIMA, 2009). 

Experiências que possibilitem ao futuro jovem satisfazer suas necessidades e buscar o 

equilíbrio que tanto se almeja. O psicólogo é pessoa sensível e habilitada para perceber as 

necessidades específicas em cada abrigo e compartilhá-las com a equipe técnica e demais 

profissionais do abrigo. Da mesma forma a equipe do abrigo precisa estar em constante 

reflexão, percebendo seus próprios sentimentos e emoções e se ajustando para não interferir no 

processo de autorregulação que é de cada um. Além disso é importante que os educadores 

aprendam a ouvir o que não é dito (GULASSA, 2010a).  

É preciso assegurar formas que permitam aos adolescentes, desenvolverem suas 

próprias habilidades, seus autossuportes, a fim de que ao lidar com as situações reais do mundo, 

amadureçam. Para isso, estes adolescentes devem contar com o apoio ambiental de todos os 

envolvidos e também dos recurso materiais necessários, no entanto este apoio deve cumprir à 

risca aquilo que se propõe a ser: um suporte. Neste sentido, Andrade (2014, p.155) destaca, 
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“uma pessoa é ela mesma e não outra, e precisa distinguir o que é seu do que é do outro, o que 

é autossuporte e o que é heterossuporte”.  

Ao direcionar o olhar para a função do acolhimento institucional, percebendo-o como 

um sistema, será possível visualizar os subsistemas: acolhidos, abrigo, famílias/familiares, 

escola, profissionais que atuam no abrigo, dispositivos da rede de saúde (hospitais, CRAS, 

CREAS, posto de saúde), justiça (vara da infância e juventude, ministério público, defensoria 

pública), conselho tutelar etc.  

Ao mudar o foco agora para o adolescente acolhido, com perspectiva de saída do abrigo 

somente aos 18 anos, além da emergência dos desafios e ações necessárias ao bom 

funcionamento deste organismo, perceberemos o todo envolvido: sua história de vida, seus 

relacionamentos familiares, sua interação com o meio que o cerca, condições de subsistência 

para além do abrigo, sua perspectiva futura etc.  

Nesta caminhada rumo ao equilíbrio global do sistema, podemos entender que nas duas 

perspectivas acima apontadas (tanto na perspectiva do acolhimento e quanto na do acolhido) 

surgirão necessidades a serem satisfeitas, convergindo em processo de inter-relação e 

mobilização dos subsistemas, até que a necessidade seja satisfeita, dando lugar a uma nova.  

Ainda com o viés sistêmico podemos entender que o conjunto de dispositivos de 

proteção, assistência social e garantia de direitos precisam interagir entre si, considerando a 

interdependência entre as partes e a possibilidade de mudança (ZOMIGNANI; MENESES, 

2013). Além disso, é de fundamental importância em todas as instâncias deste sistema, o 

investimento na capacitação pessoal e profissional de toda equipe com enfoque nas experiências 

que possibilitam novos sentidos e novas possibilidades de articulação (BARROS, 2015).  

No que se refere as políticas públicas, é importante perceber que elas fazem parte da 

vida do adolescente acolhido e que sua efetivação ou não, interfere diretamente na vida deste 

futuro jovem. De forma prática, a ausência de políticas públicas efetivas compromete a 

preparação do adolescente para a sua saída, como exemplo: a moradia do adolescente pós 

abrigo, a escola de qualidade e cursos profissionalizantes que possibilitem o aprendizado e 

conhecimento necessário a fim de que ele possa concorrer igualmente no mercado de trabalho. 

Para fechar o parêntese, destaca-se a falta de profissionais de diversas áreas com programa de 

capacitação e em número suficiente para atender as demandas destes adolescentes, 

principalmente no que se refere a psicoterapia (SANTOS, 2013). 

A Gestalt-terapia como referencial teórico, nos mostra que os ajustamentos criativos são 

necessários em todo curso da vida, especialmente quando alguns direitos básicos não são 
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garantidos ao adolescente, ele precisa se ajustar para continuar caminhando rumo a maturidade 

e a autonomia. Entendendo que “crescer é estar mais perto de si mesmo, de suas possibilidades, 

enfim, do seu próprio tamanho” (ANDRADE, 2014, p. 151).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a Gestalt-terapia, o homem é um ser de fronteiras; viver na fronteira é 

viver na comunidade humana: estar com o outro sem deixar de ser si mesmo 

e para se tornar si mesmo (CARDELLA, 2014, p. 107). 

 

Com base na pesquisa bibliográfica empreendida e na experiência de campo da autora, 

foi possível verificar o quanto a Gestalt-terapia tem a contribuir com a atuação do profissional 

de psicologia em contexto institucional. A visão do homem como um ser em relação, e que está 

em constante interação com o meio-outro, permite uma verdadeira e agradável sintonia entre 

teoria e prática. 

Através de uma retrospectiva dos direitos da criança e do adolescentes, percebe-se 

atualmente algum avanço desde a primeira lei especifica para crianças e adolescentes que era o 

código de menores. Muito se fez no papel, grandes avanços em relação as leis. Infelizmente 

ainda não proporcionalmente na prática, muito embora, as pesquisas tenham revelado alguma 

melhora. Órgãos independentes e fiscalizadores mapearam os serviços de acolhimento em todo 

o Brasil e pode-se ter uma real noção da situação. Vê-se nesta pesquisa que muitos adolescentes 

além de ficar no abrigo por muito tempo, saem por atingir a maioridade civil. 

Mesmo após o advento do ECA em 1990 e ainda com a regulamentação do documento 

“Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” em 2009, em 

função da ineficiência das Políticas Públicas, muitas crianças e adolescentes ainda são acolhidos 

desnecessariamente e ali permanecem por tempo excessivo. Além disso, o direcionamento que 

se deve dar ao adolescente em direção à autonomia, à construção de um projeto para o futuro, 

tropeça em algumas barreiras, dada a precariedade do Sistema de Garantia de Direitos.  

Em contrapartida, as dificuldades se apresentam como terreno fértil para a aplicação dos 

conceitos da Gestalt-terapia, aqui brevemente relatados, o que não exime a responsabilidade 

deste Sistema em garantir o que é de direito. Ainda mais quando esta falta prejudica em muito 

o adolescente prestes a sair do abrigo por maioridade, principalmente por não haver uma 

regulamentação efetiva pós abrigo.  

Percebe-se a urgência da instituição de acolhimento em fazer ajustamentos criativos a 

fim de satisfazerem as necessidades prementes dos acolhidos, abrindo e fechando gestalten sem 

comprometer a excelência do serviço e muito menos seu objetivo principal. Além disso, 

destaca-se a importância da equipe unida, buscando refletir sobre suas práticas, planejando 

estratégias para minimizar os problemas, apoiando-se mutuamente em um processo de 
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autorregulação. Quando a instituição está fortalecida e firme em sua missão, independente das 

adversidades e precariedades do sistema, o adolescente tem a possibilidade de experienciar 

estas relações e se perceber também forte e realizar seu movimento próprio em direção ao 

autossuporte e assim alcançar a maturidade e autonomia que tanto precisa. 

Durante a experiência de campo foi perceptível a aplicação dos conceitos aqui expostos, 

no que tange a necessidade urgente de estar momentaneamente funcionando como apoio 

ambiental daquelas crianças e adolescentes, sempre com equilíbrio, para que a equipe não se 

tornasse um ancoradouro. Em todos os encontros, rodas de conversa, grupos realizados com os 

acolhidos e nas conversas individuais, o foco era o mesmo, possibilitar reflexão à equipe e aos 

acolhidos sobre a necessidade de buscar a autonomia e quais os movimentos para isso. 

Ao longo de toda a trajetória universitária, entre estágios, aulas e congressos, a noção 

de responsabilidade atrelada a profissão de psicólogo, nunca me saiu da cabeça. Os estágios 

que realizei sempre me causaram esta impressão. Tudo o que se faz afeta direta ou indiretamente 

o outro, a si próprio e o meio. Assim, tenho aprendido com a Gestalt-terapia que essa 

responsabilidade precisa ser vivida no agora com criatividade e autenticidade. A experiência no 

abrigo, jamais poderá ser esquecida.  

Finalizo este trabalho com outro olhar. Se começasse a escrever hoje, as linhas estariam 

diferentes. Riobaldo já dizia: “O importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 

desafinam” (Guimarães Rosa, 1956). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parâmetros de funcionamento: abrigo institucional 
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ANEXO B – Infraestrutura e espaços mínimos sugeridos 
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ANEXO C – Ações da equipe de referência no abrigo 
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