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RESUMO 

 

 

O trabalho procura discutir aspectos teóricos e práticos relativos à inserção da 

psicologia nas políticas públicas voltadas para a infância e a adolescência, especificamente no 

campo do Sistema de Garantia de Direitos atualmente. Para isso, a proposta desenvolvida foi 

a de refletir sobre a produção da psicologia no Brasil através de um breve panorama sócio-

histórico, e também de produzir reflexões sobre a produção de infâncias estabelecidas através 

da construção deste saber. Devemos considerar que desde a regulamentação da psicologia a 

sociedade brasileira vem se transformando e apresenta atualmente desafios, referentes ao 

contexto político e histórico atual, a judicialização da vida e suas consequências, o desmonte 

de políticas públicas, em uma realidade complexa marcada por políticas de cunho neoliberal e 

a consequente desigualdade social própria desse modelo de poder. Nesse contexto, as 

estratégias de controle e biopoder tomaram contornos cada vez mais delineados no interior 

das famílias pobres brasileiras e estratégias de saúde e de assistência social passaram a 

analisar e acompanhar diferentes formas de existir consideradas como desviantes. Nesse 

sentido, as práticas psi, ao constituírem uma infância tida como normal, produziram e ainda 

produzem uma verdade sobre determinados modos de viver a infância e de cuida-la. Os 

desafios permanecem na agenda atual de diversos psicólogas (os) atuantes do Sistema de 

Garantia de Direitos de crianças e adolescentes e após vinte e sete anos da implementação do 

ECA alguns desafios se colocam, principalmente para os profissionais que buscam construir 

estratégias de cuidado desassociadas de práticas subjetivantes e normalizadoras. A partir do 

relato de experiência de estágio extracurricular no Departamento de Psicologia e Assistência 

Social (DASP) do Ministério Público do município de Volta Redonda - RJ, este trabalho tem 

como objetivo analisar as práticas de psicólogas (os) inseridas no Sistema de Garantia de 

Direitos de Crianças e Adolescentes no município de Volta Redonda, buscando problematizar 

a relação entre a construção do dever-fazer da psicologia e o campo de atuação 

transdisciplinar e multiprofissional. Além disso, buscamos utilizar registros em diário de 

campo como coleta de dados a partir da experiência vivenciada e apresentar um relato de 

caso, buscando explicitar tanto a diversidade de questões analisadas no desenvolvimento deste 

trabalho, quanto balizar a minha implicação nesta investigação, dando visibilidade aos 

conflitos e questões que a experiência de ensino-serviço-comunidade em um equipamento 

público suscitou. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Políticas Públicas; infância e adolescência; Sistema de Garantia 

de Direitos; Ministério Público; biopoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is discuss theoretical and practical aspects related to the 

insertion of the psychology in public policies regarding to childhood and youth, in particular 

in the field of Sistema de Garantia de Direitos de crianças e Adolescentes at present moment. 

To do that, the proposal was to think about the production of psychology in Brazil through a 

short social-historical overview, also to reflect about production of childhood established 

through the construction of this knowledge. We should consider that since psychology 

regulation, the brazilian society has been changing and presents current challenges, regarding 

to current political and historical context, the judicialization of life and its consequences, the 

dismantle of public policies, in a complex reality marked by neoliberal policies and the 

resulting social inequality, typical of this type of power. In this context, the strategies of 

control and biopower have taken increasingly contour lines inside poor Brazilian families, 

health and welfare strategies started to analyze and track different ways of existing considered 

as deviant. For that matter, the psycho practices, when constitutes an infancy as normal, they 

have produced and still produces a truth about a few ways of living the childhood and how to 

take care of them. The challenges remains in present agenda of several psychologists that 

work with Sistema de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes, and after 27 years of 

ECA was implemented some chalenges arises, mainly for professionals that seek to build care 

strategies not associated with subjective and normalizing practices. From the extracurricular 

internship experience at Departamento de Psicologia e Assistência Social (DASP) of 

Ministério Público at Volta Redonda city – RJ, this work has the object of analyze the 

practices of the psychologists that are inserted at Sistema de Garantia de Direitos de Crianças 

e Adolescentes at Volta Redonda city, chasing to problematize the relation between the 

psychology to do construction and the transdisciplinary and multiprofessional performance 

field. Besides that, we seek to use registers on field journal as data gathering from experiences 

and present a case study, with the objective of exhibit the diversity of issues analyzed during 

the development of this study, and mark my involvement in this investigation, giving 

visibility to the conflicts and issues that that the teaching-service-community experience in 

one public equipment generated. 

Keywords: Psychology, public policies, childhood and youth, Sistema de Garantia de 

Direitos, Ministério Públic, biopower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAPS 

CAPS AD 

CEAM 

CFP 

CONANDA 

CRAAI 

CRAS 

DASP 

ECA 

IPA  

SAM 

SINASE 

SUAS 

SUS 

PTS 

Centro de Atenção Psicossocial 

Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e outras Drogas. 

Centro Especializada de Atendimento à Mulher 

Conselho Federal de Psicologia  

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional 

Centro de Referência em Assistência Psicossocial 

Departamento de Assistência Social e Psicologia 

Estatuto da Criança e do Adolescente  

International Psychoanalytical Association 

Serviço de Assistência do Menor 

Sistema Nacional de Atendimento Sociedicativo 

Sistema Único de Assistência Social  

Sistema Único de Saúde 

Projeto Terapêutico Singular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................12 

2. A PRODUÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL: BREVE PANORAMA SÓCIO-

HISTÓRICO............................................................................................................................15  

3. A PRODUÇÃO DE INFÂNCIAS DESIGUAIS NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE A 

INSERÇÃO DA PSICOLOGIA EM POLÍTICAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DIRECIONADAS À INFÂNCIA..........................................................................................31 

3.1. Um olhar sobre as condições histórico-políticas produtoras de infâncias.........................34 

3.2. Saberes e práticas sobre a infância no Brasil: a produção de subjetividades, discursos e 

poderes......................................................................................................................................38 

4. A EXPERIÊNCIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE: TROCANDO OLHARES 

E  COMPARTILHANDO DESCOBERTAS......................................................................49 

4.1. Descobrindo desafios no Sistema de Garantia de Direitos através do Ministério Público 

de Volta Redonda.....................................................................................................................51                                                                                  

4.2. Trocando olhares e construindo novas perguntas: um relato de caso................................59 

4.2.1. Compreendendo os analisadores.....................................................................................61 

5. CONCLUSÃO?  JOGANDO OS ARGUMENTOS ATÉ CHEGAR A UM 

“PORTANTO”........................................................................................................................71      

REFERÊNCIAS......................................................................................................................75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos atuais a respeito da construção do dever-fazer da Psicologia têm apontado a 

necessidade da produção de uma formação mais condizente com a realidade social brasileira e 

com os desafios contemporâneos próprios do modelo de poder da sociedade neoliberal. Nesse 

sentido, este trabalho tem lugar diante do reconhecimento dos desafios e da essencialidade do 

compromisso social com as demandas e necessidades da população brasileira e de superação 

de formas tradicionais e elitistas da Psicologia enquanto ciência e profissão. (Lane, 2009; 

Bock, 2006) 

Nesse sentido, esta demanda pode e necessita ser analisada através do estudo histórico da 

psicologia no Brasil, e, portanto o primeiro capítulo deste trabalho abordará a reflexão sobre o 

quanto as ideias psicológicas e posteriores teorias da psicologia foram instrumentalizadas pela 

classe dominante, e corresponderam aos seus objetivos de controlar, higienizar e categorizar a 

população, atendendo a necessidade de manutenção do lucro e reprodução do capital. Diante 

dessa análise torna-se imprescindível refletir que o modo como a concepção de homem, 

objeto da Psicologia, foi produzida por este saber-poder em um contexto histórico e social 

específico, influenciou de maneira inexorável, a concepção sobre os sujeitos, as diferentes 

formas de existir e também a pesquisa em Psicologia. Além disso, influenciou também a 

concepção de sujeito adotada pelas diferentes escolas psicológicas e suas intervenções. 

(Furtado, Bock, & Teixeira, 1999, p 27; Bock, 2003; Bock, 2006, p.16). 

Atualmente, a psicologia tenta se desvencilhar das formas tradicionais e elitistas da 

profissão, e tem se inserido nas equipes da rede de políticas públicas no campo da proteção 

social, assistência e saúde, e também no campo sociojurídico e, nesse sentido, não podemos 

deixar de considerar a formulação e implementação de Políticas Públicas através de discursos 

históricos que subjetivam. Nesse sentido, a Psicologia deve ser analisada enquanto saber-

poder que opera no campo das Políticas Sociais e Sistema de Garantia de Direitos como uma 

ferramenta biopolítica, especificamente sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Para 

isso, esta pesquisa pretende abordar a produção de sentido e poder sobre a infância e a família 

no Brasil, através do estudo da dimensão política das desigualdades sociais, das práticas de 

controle, as práticas jurídicas, políticas sociais e as ações empreendidas pelo Estado e 

sociedade civil.  
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No que se refere às políticas públicas dirigidas à infância  –  tema do segundo capítulo 

deste trabalho – podemos dizer, através das contribuições significantes e potentes de autores 

utilizados, que prevaleceu no Brasil até o presente a produção de infâncias desiguais: por um 

lado, as crianças privilegiadas e por outro, os menores marginalizados. Diante do contexto de 

um país marcado fortemente por desigualdades e exclusões sociais, o controle da população 

pobre prevalece no Brasil, e os estereótipos produzidos de periculosidade e negligência ainda 

atravessam essa população nas práticas de especialistas nas políticas públicas e no campo 

jurídico. (Pilotti, & Rizzini 1995; Bulcão, 2006; Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005) 

Nesse viés, os supracitados autores consideram que o “problema da infância” foi, 

como um problema grave e associado à pobreza. O estado transformou as crianças e 

adolescentes pobres em um pretexto e canal propício à intervenção normalizadora no seio das 

famílias, utilizando-se de argumentos técnico-científicos e a ameaça de suspensão do pátrio 

poder. Submetendo ao mesmo tempo a família pobre à heteronomia e uma pesada carga de 

responsabilidade. (Vannuchi & Oliveira, 2010. p. 325) 

Nesse sentido, a infância constituiu-se a partir de novas práticas de biopoder, ligadas 

aos emergentes mecanismos de governamentalidade das populações e dos indivíduos (Cruz, 

Hillesheim & Guareschi, 2005, p.35). As reflexões sobre as estratégias de controle e biopoder 

serão desenvolvidas ao longo deste trabalho, e, portanto cabe ressaltar a contribuição teórica e 

fundamentada neste trabalho através das obras de Michel Foucault. 

 Além disso, o trabalho tem como objetivo analisar as práticas de psicólogas (os) inseridas 

nas políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, buscando problematizar a 

relação entre a construção do dever-fazer da psicologia e o campo de atuação transdisciplinar 

e multiprofissional. Desse modo, ao longo do terceiro capítulo buscaremos identificar e 

analisar os desafios concretos da prática psicológica nas Políticas Públicas do Sistema de 

Garantia de Direitos de crianças e adolescentes de Volta Redonda-RJ, contextualizados no 

atual cenário político e social.  

A produção desta reflexão será realizada a partir do relato de experiência de estágio 

extracurricular no Departamento de Psicologia e Assistência Social (DASP) do Ministério 

Público do município de Volta Redonda-RJ. Além disso, buscaremos utilizar registros em 

diário de campo como coleta de dados a partir da experiência vivenciada e apresentar um 

relato de caso, buscando explicitar tanto a diversidade de questões analisadas no 

desenvolvimento deste trabalho, quanto balizar a minha implicação nesta investigação, dando 
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visibilidade aos conflitos e questões que a experiência de ensino-serviço-comunidade em um 

equipamento público suscitou. 

As descrições das relações de poder deste campo, além de outras questões, como a 

construção de saberes e práticas da psicologia construídas cotidianamente, e as experiências 

vividas e olhares construídos se transformam em registros/escritos em diário. A respeito, 

podemos dizer que 

[...] além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o 

pesquisador, o gênero diário é, em geral, utilizado como forma de 

conhecer o vivido dos atores pesquisados, quando a problemática da 

pesquisa aponta para a apreensão dos significados que os atores 

sociais dão à situação vivida. O diário é um dispositivo na 

investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista. (MACEDO, 2010, 

p. 134) 

 

A respeito desta metodologia utilizada, considero importante a análise desse 

instrumento etnográfico no campo da antropologia. Nesse sentido, as contribuições de Geertz 

nos auxiliam a refletir sobre este campo e método, pois ele reproduz a “opinião clássica dos 

livros textos” acerca do que é etnografia: “Praticar etnografia é estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 

diário” (Geert, 1989, p. 15). Entretanto, esse autor afirma que isso não passa de uma técnica 

operacional, pois o que sustenta e define a etnografia é “o tipo de esforço intelectual que este 

empreendimento representa: um risco elaborado para uma descrição densa”.(Geertz, 1989, p 

17).  

Com essa expressão, o autor aponta para uma rede complexa de significações que 

constituem as relações estranhas estabelecidas pelos atores da cena que são captadas pelo 

observador. Não se trata nem de uma descrição superficial, que seria delinear um mero jogo 

comportamental dos atores da cena e nem a tentativa de capturar o “verdadeiro” ponto de 

vista cognitivo a partir do qual os atores atuam na cena descrita. A elaboração de uma 

descrição densa pressupõe uma interpretação, cuja função é reduzir a perplexidade gerada por 

uma estranheza: essa estranheza é aquela que se dá na distância entre a posição do observador 

e a rede simbólica complexa que opera na cena observada. A interpretação para esse autor é 

da ordem de uma ficção, não uma ficção imaginativa, mas uma ficção que constitui a própria 

descrição do que é observado no sentido da desestabilização dessa distância. Resumindo, 

trata-se, nas palavras de Geertz, de “ganhar acesso ao mundo conceitual em que vivem nossos 
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sujeitos, de forma a podermos num sentido mais amplo conversar com eles”. (Geertz, 1989 p. 

34-35) 

 

Portanto, a partir do exposto, podemos dizer que este trabalho tem como aposta a 

articulação entre psicologia e as políticas públicas como potente na formulação de modos 

criativos de atuação, que escapam provisoriamente de posições assépticas, impessoais, 

universais e elitizadas, tão presentes nas produções científicas. (Silva, & Carvalhaes, 2016 p. 

255). E também, na construção e promoção de novas formas de subjetividade, recusando o 

tipo de individualidade e normatividade que nos foi imposto durante séculos. 

 

2. A PRODUÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL: BREVE PANORAMA 

SÓCIO-HISTÓRICO. 

... que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês 

dizem: “é uma ciência?” Que sujeito falante, que sujeito de experiência ou de 

saber vocês querem “menorizar” quando dizem: “eu que formulo este discurso, 

enuncio um discurso e sou cientista?” (Foucault, 2000, p .172) 

Para que seja possível a compreensão e a realização de uma profunda análise acerca 

dos fenômenos que ocorrem no mundo, é imprescindível recorrermos ao processo de resgate 

histórico. Essa concepção admite a recuperação da história da Psicologia como exercício 

necessário e vinculado à proposta de compreender suas diversas configurações existentes 

atualmente, uma vez que a construção deste saber está ligada, em cada período de seu 

desenvolvimento, às exigências de conhecimento produzidas pela humanidade, aos desafios 

econômicos e sociais e à insaciável busca do homem por entender a si mesmo. (Furtado, Bock 

& Teixeira,1999, p.30 e 31) 

Pode-se dizer que, desde a fundação das modernas ciências da natureza, o modelo 

clássico de produção de conhecimento - considerado como uma verdade - operou a partir de 

métodos formulados por sujeitos do conhecimento para serem aplicados sobre um objeto de 

estudo e, portanto, constitui-se pela determinação de um objeto através de um sujeito. De 

acordo com Foucault (1996), o próprio sujeito do conhecimento possui uma história – da 

mesma forma, o sujeito com o objeto – e ainda, que a verdade também deve ser analisada em 

sua historicidade. Essas colocações permitem concluir que a concepção de sujeito é construída 

em um contexto histórico e social específico e, com base nas obras deste filósofo, podemos 

compreender a produção de conhecimento vinculada aos processos históricos. Para isso, é 

fundamental entender o saber localizado no tempo e as verdades como instituídas, além da 
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inter-relação da formação de modelos de verdades e as estruturas políticas constitutivas do 

sujeito do conhecimento.  (p. 27) 

Sobre a concepção de Sujeito e, por conseguinte, de subjetividades e objetos da 

Psicologia, Foucault (1999) também aponta que, pela primeira vez na história dos seres 

humanos, o homem - isolado ou em grupos – tornou-se objeto da ciência no século XIX, e 

isso não deve ser tratado como um fenômeno de opinião, mas sim como um acontecimento 

na ordem do saber. O autor compreende que o campo das ciências humanas não foi prescrito 

de antemão, pois nenhuma filosofia, nenhuma opção política ou moral, nenhuma ciência 

empírica e nenhuma observação do corpo humano, da sensação, da imaginação ou das 

paixões, jamais encontrou alguma coisa como o homem nos séculos XVII e XVIII, pois o 

homem não existia, bem como a vida, a linguagem e o trabalho. (Foucault 1999, p.476) 

Além disso, o autor nos ajuda a compreender que a análise da emergência histórica de cada 

uma das ciências humanas ocorreu devido a um problema, a uma exigência, a um obstáculo 

de ordem teórica ou prática. (Foucault 1999 p. 477)  

 Ao vislumbrarmos o passado, somos convocados a realizar uma análise da história da 

psicologia como campo científico através das condutas de sujeitos concretos que viveram e 

escreveram no contexto de uma sociedade caracterizada por intenções, invenções e ideias. 

(Brosek & Guerra, 2008) Desse modo,  

[...] a psicologia, a sociologia, a filosofia, mesmo quando aplicadas a 

objetos — isto é, a homens — que lhe são contemporâneos, não visam 

jamais senão a cortes sincrônicos no interior de uma historicidade que 

os constitui e os atravessa; porque as formas assumidas 

sucessivamente pelas ciências humanas, a escolha que elas fazem de 

seu objeto, os métodos que lhes aplicam são dados pela História, 

incessantemente levados por ela e modificados a seu gosto. (Foucault, 

1999, p. 512). 

A Psicologia constituiu-se como área do conhecimento científico recentemente. Em 

um sentido mais amplo, o seu objeto de estudo é o homem e, neste caso, o pesquisador está 

inserido na categoria a ser estudada. Sendo assim, a concepção de homem que o sujeito da 

pesquisa possui “contamina”, de maneira inexorável, a concepção sobre o objeto do estudo e 

também a pesquisa em Psicologia. Isto ocorre em razão das diferentes concepções de homem 

entre os cientistas, no sentido em que estudos filosóficos e teológicos - e mesmo doutrinas 

políticas - acabam definindo o homem a partir de sua visão de mundo e o cientista 
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inevitavelmente se vincula a uma destas crenças.  (Furtado, Bock & Teixeira, 1999, p.30 e 

31). 

Freud (2011) considerava necessário, acerca desse tema, que nada sacrificasse a 

aparência de simplicidade da ciência psicológica, que não se ocultasse os problemas e não se 

negasse a existência de lacunas e incertezas neste campo. Em sua obra “Mal estar na 

Civilização” ele demonstrou que, na Psicologia “a constitucional inaptidão humana para a 

busca científica se revela em plena medida”. Apontando, dessa forma, para a existência de 

uma exigência sobre o saber da psicologia cujas reminiscências se revelam na recriminação 

voltada para ela diante desta incerteza confessa. (p.92) Dentro dessa lógica, Foucault (1999) 

analisa que o surgimento da Ciência psicológica no século XIX remete a uma disposição 

epistemológica precisa e muito bem determinada na história. Ela herdou a preocupação de 

alinhar-se com as ciências da natureza ao buscar seu próprio fundamento enquanto ciência, a 

justificação de seu método e a purificação de sua história contra o “psicologismo”. 

Atualmente, a psicologia não busca mais provar sua possibilidade de existência, mas se 

fundamentar a partir de sua própria essência e, sem tentar suprimir ou atenuar suas 

contradições, procura justificá-las. (Foucault, 2014) 

Podemos dizer que, no Brasil, não foram poucos os sujeitos da ciência da vida 

psíquica que através de dificuldades nos legaram direitos e identidade para a transformação do 

trabalho da Psicologia em uma profissão. (Soares, 2010, p. 40). Entretanto, mesmo com a 

recente institucionalização profissional da psicologia no país, processos históricos anteriores 

atravessam sua produção e constituição. 

Massimi, Brozek, & Campos (1996 p.21) indicam a existência de dois domínios 

distintos importantes, do ponto de vista metodológico, para se analisar a História da 

Psicologia: um compreendido como a História da Psicologia Científica e o outro como a 

História das Ideias Psicológicas. Sendo que o primeiro utiliza os métodos próprios da História 

Cultural e da História Social e o segundo utiliza as modalidades de investigação da 

Historiografia das Ciências. De acordo com os autores, a História das Ideias Psicológicas se 

ocupa dos aspectos específicos da “visão do mundo” - ou Weltanschauung - de uma 

determinada cultura, relacionados a conceitos e práticas que podem ser genericamente 

entendidos como psicológicos na atualidade. De forma breve, pode-se compreendê-la como 

uma reconstrução da produção de conhecimentos e práticas consideradas como psicológicas 
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em determinado contexto social e cultural no passado e seus objetos de estudos são analisados 

através do contexto sociocultural. (Massimi, Brozek, & Campos (1996 p.21) 

Seguindo essa perspectiva, é necessário acrescentar que, segundo os estudos realizados 

por Antunes (2006), as produções das primeiras ideias psicológicas no Brasil datam do século 

XVI, podendo ser encontradas fundamentalmente em Massimi (1984, 1990) e Pessotti (1998). 

Numa condição semelhante, os estudos desenvolvidos por Ferreira (2011) apontam que, a 

partir do aludido século, diversas experiências e práticas teriam surgido e que, em seu 

emaranhado, teriam conduzido a uma multiplicidade de orientações no campo atual da 

psicologia. Tal multiplicidade é definida pelo autor como produto do eco de uma profusão de 

experiências e práticas e do modo como elas se articulam na construção de um solo 

psicológico. (p. 13) Portanto, não podemos compreender a ideia de uma história propriamente 

dita da Psicologia, mas sim inúmeras histórias e modos de se narra-las, pois a sua emergência, 

constituição e institucionalização não decorrem de um desenvolvimento “linear, contínuo, 

necessário e neutro do conhecimento do ser humano, mas implicam opções, escolhas e 

oportunidades advindas de condições socioculturais, políticas, econômicas, bem como 

interesses partilhados por pequenos e grandes grupos.” (Figueiredo, 2011, p. 13) 

Os dados descritos pelo autor demonstram que, em guisa de periodização, algumas 

características tomadas como um todo coerente poderiam justificar os seguintes períodos na 

História das Ideias Psicológicas e da Psicologia como campo científico no Brasil:  

1. pré-institucional (ibid.), caracterizado pela produção de ideias 

psicológicas em obras escritas durante o período colonial; 2. 

institucional (ibid.), referente à produção de ideias psicológicas em 

instituições criadas ao longo do século XIX; 3. de autonomização, 

relativo ao momento em que se processa a conquista e o 

reconhecimento da autonomia da Psicologia como ciência 

independente (Antunes, 1991), que se dá entre a última década do 

século passado e as três primeiras décadas do século XX; 4. de 

consolidação, caracterizado pela efetivação e desenvolvimento do 

ensino, da produção de estudos e pesquisas e dos campos de 

aplicação, assim como o incremento da publicação de obras na área, 

criação dos primeiros periódicos especializados, promoção de 

congressos e encontros científicos e criação de associações 

profissionais; 5. de profissionalização, a partir da lei 4119/62, que 

reconhece a profissão de psicólogo e estabelece os cursos para sua 

formação e 6. de ampliação dos campos de atuação do psicólogo e 

explicitação de seu compromisso social. (Antunes, 2006, p.79 e 80). 
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Conforme afirma Furtado (2006), o período considerado como pré-institucional na 

história da Psicologia data do século XVIII e emerge através de novas concepções de 

conhecimento que tiveram impacto sobre o entendimento dos fenômenos psicológicos.  

Concomitantemente, o estudo desenvolvido por Pessotti (1988) aponta que este período é 

considerado como pré-institucional, pois o que era publicado e lido como um conteúdo 

psicológico são obras desvinculadas de instituições intelectuais voltadas para a psicologia. 

Assim, os trabalhos desenvolvidos eram individuais, não possuíam o compromisso com a 

construção e difusão de um saber psicológico e seus objetivos se vinculavam às doutrinas 

consagradas em períodos anteriores. (Pessotti, 1988, p. 18) Ainda no Brasil colonial, as ideias 

de interesse da Psicologia eram veiculadas para diversas áreas do saber sem que houvesse a 

preocupação de se construir uma psicologia ou explicar psicologicamente um problema, ou de 

se usar uma terminologia específica da psicologia convencional.  

Os textos produzidos – dentro do período mencionado no parágrafo anterior - 

versavam sobre questões como métodos de ensino, controle das emoções, causas da loucura, 

diferenças de comportamento entre sexos e raças, controle político, formação da juventude, 

persuasão dos ditos selvagens, etc. (Pessotti, 1988, p. 20) O autor explica que esses assuntos 

abordados eram escritos pela elite da época, considerada assim pela estrutura política do 

poder ou pela distribuição de saber. Como reflexo disso, as ideias relacionadas às questões 

psicológicas foram produzidas por representantes da Igreja ou por intelectuais pertencentes ao 

sistema português através de estudos voltados para o campo da Psicologia por abordar 

comportamentos e aspectos morais que norteavam as condutas e as ações da população que 

vivia no Brasil. Neste contexto histórico e social, a colonização realizada por Portugal foi 

caracterizada pela exploração e construção de um forte aparelho repressivo, e destaca-se 

assim que estes estudos se destinaram a versar sobre as características dos indígenas e formas 

eficazes de controlá-los, da mesma forma com as mulheres e crianças, cuja dominação 

também era considerada interesse de estudo e preocupação. (Bock, 2006, p. 16 e 17) 

 No século XIX, período institucional, o Brasil deixou de ser uma Colônia portuguesa e 

se transformou em Império. Com essa mudança a corte portuguesa se deslocou para o país e 

trouxe com ela a demanda pela criação de instituições destinadas à administração pública e à 

vida cultural do país, como bibliotecas, academias e instituições de ensino: faculdades de 

Medicina e de Direito, e escolas normais. A implementação dessas demandas acarretou um 

desenvolvimento rápido da cidade de Salvador e do Rio de Janeiro, que se tornaram grandes 

centros urbanos e apresentaram problemas relacionados ao aumento do contingente 
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populacional e à falta de infra-estrutura para suportar esse crescimento. Essa população era 

privada até mesmo das condições mínimas de dignidade, considerada como desviante e alvos 

de práticas higienistas.  

Tais condutas se voltavam para reclusão dos ditos “desviantes” - leprosos, loucos, 

prostitutas, alcoólatras, crianças abandonadas e escravos que não eram considerados mais 

produtivos - em prisões e hospícios. (Furtado, 2012; Bock, 2006) Com isso, o século XIX foi 

marcado por essas ideias e práticas higienistas e de saneamento na cidade, fundamentadas em 

princípios materiais, morais e respaldadas pelo discurso médico. De acordo com os estudos 

desenvolvidos por Bock (2006), as ideias psicológicas foram produzidas nesse período no 

interior da medicina e da educação e colaboraram na busca da higienização moral da 

sociedade brasileira. O campo da educação foi marcado pela busca de controle de impulsos 

considerados inadequados nas crianças e caracterizou-se por práticas disciplinares e 

moralistas, já as ideias no âmbito da medicina se referiam à degenerescência das raças e da 

imoralidade. Os problemas sociais eram lidos a partir dessa percepção e a higienização social 

passa a ser entendida como uma solução, que seria obtida não apenas pela educação, mas 

também pela reclusão dos “imorais” em asilos higiênicos. (p.17) 

    A psicologia se consolidou no Brasil no século XIX como uma ciência capaz de 

formular teorias, técnicas e práticas para orientar e integrar o processo de desenvolvimento 

demandado pela nova ordem política e social. Ela se desvinculou gradativamente da 

psiquiatria ganhando assim um status de disciplina independente nos cursos de pedagogia, 

ciências sociais e filosofia. (Furtado, 2012) Nesse viés, o autor demonstra que, ao conquistar 

no Brasil o reconhecimento de sua autonomia como ciência independente, as publicações de 

Psicologia aumentaram e, consequentemente, as pessoas que atuavam nessa área começaram a 

se organizar em associações que reivindicaram a regulamentação da atividade.  

Em 1962, a Lei 4119 de 27 de agosto reconheceu a profissão de psicólogo, fixou normas 

para a atuação profissional e estabeleceu um currículo mínimo para sua formação. 

Posteriormente, na década de setenta, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) foi criado pela 

Lei 5.766 de 1971 e regulamentado em 1977 com o Decreto 79.822, tendo o objetivo de 

regulamentar, orientar e disciplinar o exercício da Psicologia. Além disso, o CFP passou a 

possuir o dever de promover espaços de discussão sobre os grandes temas próprios desta 

ciência e profissão visando a qualificação dos serviços prestados por esta categoria à 

sociedade.  
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A resenha rápida da evolução da Psicologia, entre nós, faz-nos 

perceber que não foram poucos os contribuidores que plantaram 

ideias, ofereceram fatos, produziram dados e elaboraram situações, em 

cuja atmosfera viesse a se impor, entre nós, a Ciência Psicológica. 

Não foram poucos, ainda, os que, pisando em solo inseguro e 

arrostando dificuldades impensadas, nos legaram direitos e identidade 

para a transformação do trabalho isolado em profissão legal e 

definida. Resultado de um amanho de quase um século e meio, entre 

pré-história e história da Psicologia, no Brasil, é o Conselho Federal 

de Psicologia com seus Conselhos Regionais. (Soares, 2010, p.40)  

 Conforme relata Antunes (2003), após a fase da consolidação da Psicologia (1930-

1962) em que a caracterização da psicologia como campo de conhecimento e de atuação 

profissional se estabeleceu, no período entre 1970 e 1980 alguns estudos críticos começaram a 

apontar os problemas decorrentes da aplicação indiscriminada dos conceitos e teorias 

psicológicas nas questões geradas pelo sistema de ensino contraditório e excludente que se 

instalou no país. Alguns dos estudos adotavam a perspectiva reprodutivista, e se propunham a 

pensar a aplicação de instrumentos e procedimentos psicológicos nos sistemas de ensino 

como parte da ideologia liberal e meritocrática.   

Tomando como referência a historiografia crítica da psicologia que 

vinha sendo produzida em outros países, especialmente na França, na 

Inglaterra e nos Estados Unidos da América, buscava-se 

especialmente avaliar a real participação dos instrumentos de medida 

psicológica e dos conceitos classificatórios deles derivados na 

reprodução da desigualdade social e cultural através do sistema 

educacional. Essa literatura focalizava, sobretudo: o desconhecimento, 

por parte dos psicólogos, dos efeitos sociopolíticos das classificações 

e diagnósticos por eles realizados; a falta de sensibilidade dos 

instrumentos de medida psicológica a questões socioculturais; e, 

finalmente, o prejuízo objetivo que a aplicação desses instrumentos 

vinha causando a grupos e estratos sociais culturalmente 

marginalizados ou oprimidos (Campos, 1996, aput Antunes 2003 p. 

223). 

Outros trabalhos se destinaram a analisar a relação da psiquiatria com os movimentos da 

eugenia e da higiene mental infantil, e também contribuíram para a consolidação de uma 

perspectiva crítica ao redirecionar a interpretação sobre a aplicação da psicologia à educação, 

na qual as questões socioculturais no contexto educativo não fossem traduzidas como um 

déficit, tanto cognitivo quanto linguístico. (Antunes 2003 p. 223). 

Somado a esses fatores, Furtado (2012) coloca que nesse período, considerando-se o 

contexto sociocultural compreendido entre 1964 e 1985, o Brasil foi cenário de uma ditadura 



22 
 

militar e as condições por ela impostas criaram problemas para o desenvolvimento da 

Psicologia enquanto profissão. Alguns psicólogos apoiaram práticas repressivas da época e, 

dessa forma, a psicologia serviu no Brasil às atividades que encobriram, ignoraram ou 

justificaram a violência do Estado contra a população. Um exemplo disso é a pesquisa “Perfil 

Psicológico do Terrorista Brasileiro” (Furtado, 2012), que aponta características psicológicas 

de alguns presos políticos submetidos a testes psicológicos. Além disso, psicólogos se 

valeram de argumentos próprios da psicologia para explicar a exclusão social nesse período.  

Torna-se evidente, através do estudo histórico da psicologia no Brasil, o quanto as 

ideias psicológicas e posteriores teorias da psicologia foram instrumentalizadas pela classe 

dominante, pois corresponderam aos seus objetivos de controlar, higienizar e categorizar a 

população, atendendo a necessidade de manutenção do lucro e reprodução do capital. 

Também mostra, por outro lado, que é compreensível o jeito de se abordar a subjetividade e 

que a forma como se projeta a concepção de homem através de diferentes teorias depende de 

qual conceito foi adotado pelas diferentes escolas psicológicas. (Furtado, Bock, & Teixeira, 

1999, p 27; Bock, 2003; Bock, 2006, p.16). 

Contudo, houve igualmente uma parcela dos psicólogos brasileiros que, durante o 

período em que o país sofreu a supracitada ditadura militar, optaram por posicionarem-se em 

oposição ao regime. Este fato acabou culminando questionamentos sobre a transposição 

mecânica de modelos estrangeiros para o Brasil e sobre a elitização da prática psicológica. E a 

partir daí, a psicologia brasileira passou a criticar suas referências teóricas e práticas: 

               [...] na medida em que profissionais, professores, pesquisadores e 

estudantes passaram a responder às demandas dos diversos segmentos 

da sociedade com os quais trabalhavam. Buscam compreender, no 

cenário estrutural da desigualdade socioeconômica, a fala dos sujeitos 

imersos em práticas e discursos instituídos que legitimavam a 

segregação e a exclusão. São gestadas, nessas condições, práticas que 

procuram atender às demandas da maioria da população, até então 

alijada do acesso ao trabalho do psicólogo, como a psicologia 

comunitária e jurídica, entre outras práticas.” (Furtado, 2012). 

Furtado (2012) afirma que, neste período, um movimento intitulado como “Reforma 

Universitária de 1968” visou à democratização do ensino superior, e possibilitou a 

proliferação de faculdades privadas, formando grande contingente de profissionais sem 

possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, já que se encontravam retraídos para áreas 

como a Psicologia. Todavia, a docência nessas escolas se estabeleceu como uma alternativa 
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de trabalho para psicólogos e criou espaço para o fortalecimento e construção de uma 

resistência política, para a produção de uma Psicologia crítica - discutindo e divulgando ideias 

libertárias inspiradas na antipsiquiatria - e para elaboração de novas possibilidades de atuação 

na educação e no trabalho, assim como a busca de novas contribuições teóricas, especialmente 

no campo da Psicologia Social. 

A psicologia social de orientação sócio-histórica se fazia presente em 

nosso meio intelectual com o trabalho da própria Antipoff 

(1931/2002), com o conceito de “inteligência civilizada”, e de autores 

como Célio Garcia (1974), Sílvia Lane e Wanderley Codo (1984), e o 

pessoal da Análise Institucional (Lapassade e Lourau, 1972). A partir 

dessa perspectiva psicossocial, fazia-se a crítica à naturalização das 

diferenças socioculturais. (...) Célio Garcia versava sobre uma 

sociológica para explicar o efeito do social sobre o sujeito, Lourau e 

Lapassade propunham a interpretação da ação humana nos grupos 

sociais como resposta às pressões contraditórias, e para a Análise 

Institucional, todos os grupos seriam atravessados pelas contradições 

do meio social em que estavam inseridos – contradições de gênero, de 

classe, de status social, de raça etc. (Yamamoto & Costa, 2010, p.217 

e 218). 

Percebe-se que, para a Análise Institucional, a ação humana estaria sempre, de 

alguma forma, relacionada à como essas contradições estavam sendo elaboradas pelos 

sujeitos participantes do grupo (ou instituição) e a história se realizaria através desse 

movimento. Com isso, a transformação somente seria possível através das contradições, dos 

embates e das diferenças de perspectivas entre os sujeitos, que ocupavam diferentes lugares 

sociais. Para o autor, uma das formas de expressão desses momentos de transformação 

estava presente na construção de analisadores, ou seja, nos acontecimentos privilegiados 

onde eventualmente tornavam-se transparentes os mecanismos de poder, de dominação e de 

contradominação sobre os quais as práticas grupais se organizavam.  

Já os estudos de Silvia Lane, a respeito da produção de conhecimento da prática 

psicológica, apontavam a essencialidade do compromisso social com as demandas e 

necessidades da população brasileira e de superação das formas tradicionais e elitistas da 

Psicologia. Ela se formou em filosofia na USP em 1956 e começou a lecionar na PUC-SP 
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em 1960. Desde então, se dedicou aos estudos e pesquisas no campo da Psicologia Social, 

em um esforço permanente de revisão crítica e aperfeiçoamento metodológico.  

De acordo com Lane (2009), assim como na América Latina, a Psicologia norte-

americana foi a que mais exerceu influência no Brasil, por meio de seus centros de estudos 

para onde iam se aperfeiçoar os cientistas e professores, ou de onde vinham professores 

universitários, convidados para cursos das Faculdades brasileiras, como foi o caso do 

Professor Otto Klineberg, que introduziu a Psicologia Social na Universidade de São Paulo na 

década de 50. Esta Psicologia Social continuou sendo ensinada - com pequenas reformulações 

devido às novas pesquisas - nos cursos de Psicologia, criados a partir de 1962, sem grandes 

alterações voltadas para a realidade brasileira. A insatisfação era presente, mas não existiam 

conteúdos alternativos, portanto o que se procurava fazer era confrontar teorias, conceitos, 

resultados de pesquisa, com fatos do cotidiano brasileiro, visando criticar esses modelos 

naquilo em que não explicavam a nossa realidade. E ao mesmo tempo, se estimulava a 

pesquisa sistemática, como forma de questionamento teórico e de um melhor conhecimento 

do que ocorria em nosso cenário sociocultural.  

Silvia Lane (2006) menciona que, após o Congresso de Psicologia Interamericana no 

Peru, um grupo de psicólogos sociais brasileiros, vinculados à Assembléia da Associação 

Latino-Americana de Psicologia Social – ALAPSO –, promoveu um Encontro de Psicologia 

Social com seminários sobre problemas urbanos e grupos de trabalho sobre temas 

pesquisados. Foi neste encontro que surgiu a proposta de criação de uma Associação 

Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) baseada em preocupações comuns aos presentes, 

que foram expressas em um documento, e também visando uma maior troca entre cientistas 

de diferentes regiões. Uma das preocupações contidas neste documento relacionava-se à 

busca de se produzir conhecimento teórico que fundamentasse a ação social concreta do 

psicólogo no contexto brasileiro. 

Infelizmente não produzimos até hoje conhecimento científico 

radicalizado na reflexão sobre nossa própria realidade social e, em 

decorrência, continuamos a importar teorias psicológicas nem sempre 

aplicáveis. A dependência cultural tem se refletido até mesmo nos 

temas mais frequentes da investigação da Psicologia Social, 

geralmente escolhidos sem qualquer preocupação com aspectos de 

relevância ou aplicabilidade ao contexto brasileiro. Assim, 

contrariamente ao que ocorre em países desenvolvidos, não temos 

utilizado esta ciência para responder às questões sociais específicas do 

momento histórico que vivemos [...] Em certa medida, a tendência do 
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psicólogo a importar modelos explicativos de contextos sociais 

alienígenas decorre de sua própria formação, carente de visão mais 

ampla da realidade sociocultural brasileira. Por esta razão, torna-se 

imprescindível seu contato com outros cientistas sociais, 

tradicionalmente comprometidos com o estudo dessa realidade.  

(Transcrito de Anais do I Encontro Nacional de Psicologia Social. 

Apresentação de Marília de Andrade citado por Lane, 2017
i
). 

Segundo Santos (2002, p. 55), outros profissionais da psicologia começaram a 

desenvolver questionamentos a respeito da própria pratica profissional - entendida como 

prática social - e também sobre a ordem social vigente, utilizando da militância como 

principal dispositivo. Trata-se do movimento institucionalista, compreendido pela autora não 

como uma, mas como diversas teorias, já que incorporavam em seu movimento diferentes 

discursos que emergiram e se transformaram em períodos de crise de instituições e 

dispositivos da sociedade capitalista pós-industrial. A importância das duas primeiras 

vertentes do movimento, a Psicoterapia Institucional e a Pedagogia Institucional, é atribuída à 

origem da Análise Institucional. 

 As práticas institucionais e a Análise Institucional possuem uma história internacional 

no movimento institucionalista que surgiu na França, nas décadas de 50 e 60, com a 

participação de pesquisadores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. No Brasil, 

essa análise constituiu-se sob o múltiplo fundo de diferentes correntes, enfatizadas de formas 

distintas de acordo com as diferentes regiões do país e encontrou espaço na Psicologia Social 

Crítica, da qual se nutriam os movimentos sociais. Santos (2002) revela que Osvaldo Saildon, 

em 1987, versou sobre a necessidade de buscarmos as fontes de uma corrente brasileira de 

Analise Institucional através da Pedagogia do Oprimido de Paulo freire, nos movimentos de 

resistência de 1964 e 1968, nas propostas das comunidades de base e na influência do exílio 

latino-americano, com sua proposição de práticas sociais no campo da Psicologia Social e da 

Psicanálise. (Santos, 2002, p. 59) 

Coimbra (1995 aput Santos 2002, p. 59) indica que a chegada ao Brasil das práticas 

institucionais teve influência de duas gerações de autores argentinos. Primeiramente, através 

da Associação Psicanalítica Argentina e da divulgação dos trabalhos de José Bleger e Pichon 

Riviére, com a proposta de uma Psicologia Institucional. Já a segunda geração, representada 

por argentinos como Osvaldo Saindon, Gregório Baremblitt, Antonio Lancetti e Vida Raquel 

Kamkhagi, acolheu a influências de Bleger e Pichon Riviére e uma série de implicações 

políticas, divulgando os princípios da análise institucional francesa. Na década de 80 os 
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trabalhos desenvolvidos por Lapassade tiveram grande influência no país, sendo 

posteriormente somados aos trabalhos desenvolvidos por Foucault, Deleuze e Guattari. De 

acordo com a autora, a origem da Psicologia Institucional é compreendida através da 

necessidade de psicanalistas argentinos influírem com sua prática no movimento político de 

seu país. Nesse sentido, alguns questionamentos foram elaborados pelos psicanalistas 

argentinos a partir da década de 1980 a respeito da formação social, das práticas e das 

subjetividades que estavam sendo produzidas e fortalecidas no cenário político institucional 

na Argentina, 

Já no Brasil, a representação social da Psicanálise era  

 (ou ainda é) bastante estereotipada em seu meio de atuação. Esta associação da Psicanálise 

com os estereótipos refere-se ao divã, com o trabalho de consultório excessivamente longo e 

somente possível para as pessoas de alto poder aquisitivo. Tal ideia correspondeu, durante 

muito tempo, à prática nesta área que se restringia, exclusivamente, ao consultório. Contudo, 

há várias décadas é possível constatar a contribuição da Psicanálise e dos psicanalistas em 

diversas áreas da saúde mental. (Furtado, Bock & Teixeira, 1999, p.30). 

  Além disso, de acordo com Jane Russo (2002), a partir dos anos 70 alguns 

questionamentos perpassaram e problematizaram a difusão da psicanálise e de outras teorias 

ou práticas “psi” no Brasil. Nesse período, o país viveu o que autora denomina como um 

“boom psi" e, sobretudo, um “boom psicanalítico”. Outras indagações passaram a compor a 

agenda de psicólogos e psicanalistas no Brasil, como a medicalização/psiquiatrização do 

social, o atendimento psicológico às classes populares, a demanda por atendimento "psi" e, 

sobretudo, a história das práticas "psi" no Brasil. Todas essas questões devem ser 

compreendidas após o surgimento oficial da Psicanálise no Brasil, datado nos anos 40 em São 

Paulo e nos anos 50 no Rio de Janeiro através de sociedades de formação oficialmente 

vinculadas à International Psychoanalytical Association (IPA).  

Conforme apontam os estudos de Figueiredo (2008), na década de 1970 o Brasil foi 

cenário de uma proliferação de associações profissionais de psicanálise compostas, em sua 

maioria, por psicólogos que buscavam fornecer uma formação sistemática em psicanálise a 

seus próprios membros. Esse fenômeno ocorreu por volta da segunda metade da década de 

1970 e intensificou-se no início da década de 1980. Pautar, mesmo que brevemente, a história 

do surgimento e disseminação da psicanálise no Brasil é um desafio que não permite ao 

narrador um lugar confortável, diante da complexidade do contexto sociopolítico que esse 
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tema envolve e das diferentes formas de se discorrer sobre sua história. Pretendo, entretanto, 

correndo o risco de exercer uma limitada reflexão, mencionar a importância do movimento 

lacaniano e da “abertura” dos consultórios de psicanálise e da formação de psicanalistas na 

década de 1980 e 1990 no Brasil, através dos estudos da autora citada. 

Como consta Figueiredo (2008), em meados da década de 1970 no Brasil, a clínica era 

reconhecida como uma especialidade psicológica por excelência. O modelo de atendimento 

privado predominava no Brasil e a inspiração desta prática psi era eminentemente 

psicanalítica, em especial a psicanálise infantil da escola inglesa de Melanie Klein, Hanna 

Segal, Winnicott e Anna Freud. A formação analítica nas Sociedades da IPA era vetada aos 

psicólogos, estendendo-se a eles somente a partir de 1980 e, nessa lógica, a autora demonstra 

que o critério de ortodoxia da psicanálise passou a não se sustentar no eixo político-

profissional, pois se deslocou para o eixo teórico-clínico. Foi preciso, nesse período, redefinir 

a psicanálise, reencontrá-la para praticá-la e, de acordo com alguns psicanalistas, a 

universidade não era considerada ideal para isso.  

As associações de formação psicanalítica proliferam e disputam a 

hegemonia da psicanálise, oscilando entre o discurso universitário e o 

discurso histérico. Nos anos 1990 intensifica-se uma outra política que 

afirma que a formação deve ser voltada para o atendimento em 

instituição. Dessa vez a psicanálise corre o risco de perder sua 

especificidade, não mais para justificar a profissionalização dos 

psicólogos, mas para o atendimento à população de baixa renda que 

chega aos ambulatórios e aos serviços de saúde mental. Nesse mesmo 

período, o movimento lacaniano se consolida, por meio da 

disseminação do ensino de Lacan, para recolocar a questão de ser ou 

não psicanalista em outro patamar e retomar a ortodoxia da psicanálise 

na direção de seus conceitos fundamentais e de sua clínica.  

Os psicanalistas passaram, então, a procurar inserir o dispositivo analítico e sua ética 

própria nas universidades e instituições voltadas para o atendimento de diversas camadas 

sociais do país, em resposta crítica ao questionamento a respeito do elitismo social da clínica 

e da formação psicanalista.  

A maior contribuição desses estudos críticos supracitados talvez tenha sido, de acordo 

com Yamamoto (2010), chamar a atenção para a necessidade de estudar em maior 

profundidade a evolução da psicologia no Brasil, que “a psicologia no Brasil tem história”, 

considerando que a história é compreendida pelo autor no sentido pleno, ou seja, no sentido 
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de ser possível encontrar contribuições originais entre os teóricos da psicologia no Brasil. 

(Bock, 1999, aput Yamamoto, p. 222) 

Assim, podemos dizer que a produção de conhecimentos da psicologia e sua 

institucionalização enquanto profissão possui uma história singular no Brasil. Do mesmo 

modo, torna-se válido mencionar que na mesma década de sua regulamentação, importante 

momento histórico para a Psicologia, o cenário político e social brasileiro foi marcado pela 

mobilização popular visando à democratização da saúde e do regime político do país.  Nesse 

contexto, marcado pelo autoritarismo da ditadura militar que o Brasil sofreu, fazia-se presente 

a luta entre projetos antagônicos de sociedade formulados no interior da sociedade capitalista, 

com contradições e tensões que envolveram disputas entre o modelo privatista da saúde e o 

modelo de saúde pública, como dever do estado e direito de todos. Essas reivindicações 

abrangeram, além da mobilização popular, instituições e profissionais de diversas áreas de 

atuação.  

De acordo com Bulcão (2006), neste período, a política social no Brasil foi se 

firmando enquanto função estatal, fortalecendo a idéia de que o Estado é o principal agente 

implementador de políticas sociais. Vale mencionar que o conceito de Estado de Bem-Estar 

Social refere-se ao cumprimento em termos de lei e também da garantia de condições sociais 

mínimas para os trabalhadores e cidadãos de uma sociedade. Segundo a autora, embora a 

constituição do Estado Social no Brasil nunca tenha chegado, em termos comparativos, ao 

nível da constituição existente nos Estados Unidos e em países europeus, é possível 

diligenciar a respeito das especificidades da experiência brasileira em que somente a partir de 

1930 o Estado passou a atuar de forma mais explícita nas relações entre capital e trabalho: 

[...] sendo possível falar em uma proposta do Estado de Bem-Estar no 

Brasil por conta das transformações, embora tímidas, desencadeadas 

no plano político institucional, especialmente nas áreas de educação e 

de assistência social. (p. 93) 

Considerando essas colocações, a história da saúde pública no Brasil deve ser 

analisada neste contexto, através de marcos históricos relevantes como a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, cuja participação é determinante no processo de criação de um novo 

modelo de saúde pública universal no Brasil em que se aprovou o princípio de que a saúde é 

um direito de todos e um dever do Estado. (Ponte & Falleiros , 2010) 



29 
 

A partir desse percurso histórico e das reivindicações populares por meio de lutas e 

mobilizações sociais, o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a atuar com princípios e 

diretrizes que orientam e dão base para o funcionamento e organização do Sistema Nacional 

de Saúde no Brasil. Eles foram regulamentados através de documentos que expressam 

elementos essenciais de sua organização: a Constituição Federal de 1988, a Lei n. 8.080 de 

1990 e a Lei n. 8.142 de 1990, também conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde. Desde a 

Constituição de 1988 e das Leis Orgânicas a saúde no Brasil passou a ser um dever do Estado 

e direito de todo cidadão e, além disso, ampliou-se o conceito de saúde, compreendido como 

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde.  

Da mesma forma, com a Constituição de 1988, houve uma mudança na concepção de 

Assistência Social no Brasil por conta de algumas conquistas realizadas que cumpriram o 

papel de regularizar esse sistema, como a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 

1993 e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), elaborada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e promulgada no ano de 2004.  

A respeito deste cenário e da inserção do psicólogo no campo das políticas sociais, 

Yamamoto (2003) determina que ela desenhou-se nas últimas décadas de forma nítida, 

garantindo que a Psicologia cobrisse uma considerável extensão da prática psicológica às 

camadas amplas da população e que tal mudança pode ser analisada a partir de três fatores: 

Primeiramente, ela diz respeito às contingências específicas do 

mercado de trabalho, como a redução da procura de atendimento 

psicológico privado em decorrência da crise econômica pela qual o 

país estava sendo afetado; segundo, a abertura de campo de atuação 

profissional pela redefinição do setor de bem-estar na transição 

democrática do país que conduz importantes conquistas no plano 

social com a relevância da Constituição de 1988 e; finalmente, pela 

crítica à Psicologia clínica tradicional em embates no plano teórico-

ideológico que nutrem uma redefinição dos rumos da Psicologia, com 

destaque da ação do Conselho Federal de Psicologia, responsável pela 

condução de diversos estudos sobre a profissão. (Yamamoto, 2003, 

p.41).  

Os estudos realizados pelo autor demonstram o desenvolvimento, nesse período, do 

reconhecimento sobre a importância do comprometimento social dessa profissão, cujo 

contexto era marcado pela rearticulação do movimento popular - localizados na história da 

conquista de políticas sociais - e pela tentativa de concentrar as atenções dos psicólogos para a 
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produção de uma clínica voltada às diversas classes socais, em crítica ao elitismo da 

profissão. Entretanto, ele aponta que, atualmente, a realidade nos parece radicalmente 

diferente. Por isso, Yamamoto (2003) destaca que a questão mais emergente a se fazer refere-

se à ação profissional dos psicólogos atuantes no campo da saúde, pois ela nos indica uma 

extensão da prática convencional com escassa ou nenhuma problematização dessa forma de 

intervenção, intensificando o acesso precário de parcelas cada vez maiores da população aos 

serviços básicos do setor social, que seria um dos aspectos mais dramáticos da prática dos 

profissionais que atuam no serviço social público. (Yamamoto, 2003. p. 49 e 50)  

Diante disso, o desafio atual imposto para a psicologia é, segundo Yamamoto (2003), 

o de ampliar os limites da dimensão política de sua ação profissional, referindo-se ao 

alinhamento da psicologia com os setores progressistas da sociedade civil e o 

desenvolvimento, no campo acadêmico, de outras possibilidades teórico-técnicas inspiradas 

em vertentes teórico-metodológicas divergentes àquelas que encontram-se constituídas na 

Weltanschauung da Psicologia.  

Sobre esse assunto, Silva & Carvalhaes (2016) propõem uma análise crítica de 

algumas questões que atravessam as atuações das (os) psicólogas (os) nas políticas públicas. 

Os autores acreditam que o desenvolvimento e disseminação das “psicologias” estão 

intrinsecamente vinculados ao surgimento do capitalismo como modelo político e econômico 

na sociedade moderna, ponto intimamente relacionado ao papel endereçado à ciência 

psicológica na produção de conhecimentos, que contribui para a regulação e controle da 

população. 

Dessa forma, e levando em conta esse campo de forças que agem 

sobre os corpos, apontamos para uma direção do trabalho da (o) 

psicóloga (o) na esfera das políticas públicas na qual, ao abrir a 

possibilidade do sujeito atendido inserir-se no jogo discursivo 

enquanto construtor de verdades, realiza-se uma torção do vetor para 

uma posição bidirecional: ao invés de uma relação entre os sujeitos 

envolvidos a partir de um caráter verticalizado e, portanto, 

hierárquico, entre psicólogo (a) e público-alvo das políticas públicas, 

pontua-se a necessidade de construção de um trabalho conjunto que 

vise quebrar tal lógica que aponta para o exercício de um poder de 

intervenção/submissão do outro ao saber psi. (Silva & Carvalhaes, 

2016, p. 252) 

Ainda, Foucault (1999) demonstra que práticas sociais podem chegar a engendrar 

domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas 
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técnicas, mas também concebem formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de 

conhecimento. Assim, a renovação radical da psicologia como ciência do homem não seria 

simplesmente um fato histórico do qual devemos situar o desenrolar durante os últimos cem 

anos, ela ainda é “uma tarefa incompleta a ser preenchida e permanece na ordem do dia.” 

(Foucault 2014 p. 134).  

Nos últimos anos, novos estudos têm sido feitos buscando determinar com maior 

precisão em que medida os problemas apontados em estudos críticos à psicologia foram 

prevalentes, assim como os efeitos sociopsicológicos e culturais provocados por diferentes 

utilizações realizadas por psicólogos e educadores dos conhecimentos gerados pela psicologia 

científica. (Bock, 2003; Martinez, 2005; Meira & Antunes, 2003; Vieira, 2008 citado em 

Yamamoto 2010 p. 223). Sendo assim, é imprescindível a produção de uma prática cotidiana 

crítica sobre a história da Psicologia, considerando que a constituição de um sujeito de 

conhecimento da Psicologia e de seu objeto desenvolveu-se através de práticas sociais 

produzidas e datadas na história. E, ademais, esta é uma condição para que, ao atuar na 

profissão e na produção deste saber, seja possível atingir e ser atingido por demandas e 

necessidades da maioria da sociedade brasileira, superando formas tradicionais e elitistas da 

psicologia para enfrentar os desafios atuais desse campo com mais autonomia e consciência 

para construir o seu futuro.  

 

3. PRODUÇÃO DE INFÂNCIAS DESIGUAIS NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE 

A INSERÇÃO DA PSICOLOGIA EM POLÍTICAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DIRECIONADAS À INFÂNCIA. 

O capítulo anterior buscou, de forma breve, discorrer sobre o conceito que aborda a 

construção das concepções de sujeito através de arranjos epistemológicos de saberes e 

poderes contextualizados na história. Tal afirmação indica que a análise sobre os direitos 

humanos - considerados universais nos dias atuais - somente pode ser executada após o 

surgimento de uma concepção de homem datada e produzida historicamente.   

Nesse sentido, ao discutir sobre o tema dos direitos de crianças e adolescentes e das 

políticas públicas voltadas para sua assistência no Brasil, necessita-se olhar para o passado 

através de uma retrospectiva da história da constituição da infância e das ações voltadas para 

sua assistência e, assim como apontam Rizzini & Pelotti (1995), será possível perpassar sobre 

valiosos ensinamentos para o presente. É dessa forma porque a concepção de infância e de 
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seus direitos é mais recente na história da humanidade e, apesar de atualmente ser alvo de 

políticas públicas, de ações de viés filantrópico, de interesse social, acadêmico e técnico, há 

alguns séculos a infância sequer era reconhecida.  Portanto, este capítulo se ocupará de 

transcorrer sobre a inserção da Psicologia nas políticas de proteção e assistência à infância por 

meio de um breve recorte histórico da produção da infância no Brasil a partir do século XIX. 

(Rizzini & Pelotti, 1995, p 15 e 17). 

A infância foi historicamente construída a partir de um longo processo que lhe atribuiu 

um estatuto social e que elaborou as bases ideológicas, normativas e referenciais do seu lugar 

na sociedade. Esse processo apresentou tensões e contradições ao longo do tempo e é 

atualizado continuamente nas práticas sociais, nas interações entre crianças e nas interações 

entre crianças e adultos, em um processo contínuo de mudanças. Sarmento (2005) coloca que 

a concepção de infância, enquanto um grupo com um estatuto social diferenciado, se deve à 

construção histórica de um conjunto de prescrições e de interdições, de formas de 

entendimento e modos de atuação, que se inscrevem na definição do que é admissível ou não 

fazer com crianças ou permitir que crianças façam.  

Seguindo esse ponto de vista, conforme mostra a autora, a gênese do sentimento da 

infância, ou mais precisamente dos sentimentos das infâncias, é analisada por Ariès (1973) 

através do desenvolvimento da consciência de alteridade das crianças em relação aos adultos - 

decisiva para a análise desta construção histórica - em um contínuo processo evolutivo desde 

o surgimento da modernidade. (Sarmento,2005, p. 367) 

Ariés (2012) fala sobre a ausência do sentimento da infância na Idade Média, de forma 

que, na sociedade tradicional, a duração da infância era reduzida ao seu período mais frágil, 

bastando apenas algum desembaraço físico para que crianças fossem associadas aos adultos e 

partilhassem de seus trabalhos e jogos. Assim, atropelava-se a infância sem passar pelas 

etapas da juventude e sua sociabilização, fazendo com que a transmissão de valores e de 

conhecimentos não fossem asseguradas nem controladas pela família. Os estudos 

desenvolvidos por Àries demonstram que o afastamento das crianças em relação aos seus 

genitores era rápido e, consequentemente, a educação foi garantida durante séculos pela 

aprendizagem através da convivência da criança ou do jovem com o meio adulto, permitindo-

os adquirir o saber sobre determinadas coisas ajudando os adultos a fazê-las. Entretanto, a 

partir do fim do século XVII uma mudança considerável alterou de forma definitiva essa 
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dinâmica e o autor ocupou-se em analisar essa mudança por meio de duas abordagens 

produzidas por ele.  

A primeira abordagem diz respeito à escola, que substituiu a aprendizagem por meio 

da educação. As crianças passam a não mais se misturarem aos adultos ou aprenderem a vida 

diretamente através do contato com eles, passando a desenvolverem-se separadas e mantidas a 

distância numa espécie de quarentena - escola ou colégio - antes de ser solta no mundo. Esse 

sistema de escolarização é visto pelo autor como um longo processo de enclausuramento das 

crianças, iniciado neste período concomitantemente com o enclausuramento daqueles 

considerados desviantes: os loucos, pobres e prostitutas. O sociólogo atribui essa separação e 

convocação à razão das crianças - mediante a escolarização - como um dos aspectos a serem 

analisados do grande movimento de moralização dos homens promovido pelos reformadores 

católicos ou protestantes ligados à Igreja, às leis ou ao Estado. Indicando, assim, que essa 

reforma somente pode ser analisada a partir da “cumplicidade sentimental das famílias”. 

(Ariès, 2012, p.xi) Dessarte, o autor considera que, por causa da importância atribuída à 

educação, as famílias começaram a manifestar afeição em relação à infância, de modo que, 

para além da criação dos filhos em função dos bens e da honra, um novo sentimento 

completamente novo foi produzido: os pais começaram a se interessar pelos estudos de seus 

filhos e a acompanhar este processo. A solicitude destinada a este acompanhamento passou a 

ser habitual nos séculos XIX e XX, mas era inexistente em outros séculos. Assim, como 

ressalta Ariès (2012), a família começou a organizar-se em torno da criança e a lhe destinar 

uma importância tal, que ela saiu de seu anterior anonimato e, como consequência, tornou-se 

impossível perde-la ou substituí-la sem uma grande dor. Também passou a ser elaborado certo 

controle sobre a natalidade, já que uma redução no número de filhos passou a ser necessário 

para que lhes fossem assegurada uma qualidade superior de vida. (p. xi) 

A segunda abordagem do autor refere-se à explicação imediata do presente, explorada 

por psicólogos e sociólogos, especialmente nos Estados Unidos onde as ciências humanas se 

ocuparam mais cedo do que qualquer outro campo com as ditas crises da juventude. Em sua 

análise, ele assinala que essas crises tornavam evidente a dificuldade dos jovens em passar 

para o estado adulto e que essa situação poderia ser observada através do isolamento 

prolongado dos jovens na família e na escola. Além disso, demonstra que “o sentimento de 

família e a escolarização intensa da juventude era um mesmo fenômeno, recente, 

relativamente datável” e que, em um período anterior, a família não se distinguia dentro de 

um espaço social com facilidade. Ariés (2012, p. xi) Em síntese, pode-se dizer que a produção 
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moderna da infância correspondeu a um trabalho de “separação do mundo dos adultos e de 

institucionalização das crianças”.  Nesse processo de institucionalização, desenvolveu-se um 

trabalho de construção simbólica da infância, também enraizado em condições históricas 

complexas que promoveu progressivamente um conjunto de exclusões das crianças do 

espaço-tempo da vida em sociedade. (Sarmento, 2005, p. 368). 

3.1  Um olhar sobre as condições histórico-políticas produtoras de infâncias  

Em toda a primeira metade do séc. XIX, a legislação concernente à infância no Brasil 

tratava-se do recolhimento de crianças órfãs e expostas e era marcada por uma concepção 

caritativa cristã (Bulcão, 2002, p 62). De acordo com a autora, essa legislação incentivava as 

iniciativas privadas, assim como as de caráter religioso e filantropo que pudessem abrigar e 

manter as crianças abandonadas por motivos próprios desse período.  

Rizzini & Pilotti (2009) demonstram que, de acordo com moral cristã deste período, os 

filhos oriundos de relacionamentos fora de um casamento eram repudiados e frequentemente 

abandonados. Fora isso, a pobreza também contribuía com este quadro de abandono, já que 

crianças pobres eram deixadas em locais públicos, igrejas e portas de muitas residências. Essa 

situação colocava tais crianças em risco e passou a ser uma preocupação das autoridades. 

Assim, a Santa Casa de Misericórdia implantou o sistema da Roda no Brasil e, em 1738, foi 

criada a primeira Casa da Roda do Rio de Janeiro com o objetivo de recolher as crianças 

“enjeitadas” e “expostas”. O sistema consistia-se em um cilindro giratório na parede das 

instituições que permitia que a criança fosse colocada da rua para dentro do estabelecimento, 

sem que ninguém pudesse identificar a pessoa que ali se encontrava, visando esconder a 

origem das crianças e preservar a honra das famílias.  

De modo geral, a assistência prestada a estas crianças, através da Casa dos Expostos, 

mantinha-se até aproximadamente sete anos e, a partir desse momento, a criança ficava como 

qualquer outro órfão: à mercê da determinação de juízes, capazes de decidir sobre seu destino 

de acordo com os interesses de quem o quisesse manter. (Rizzini & Pilotti, 2009). Era comum 

que crianças fossem utilizadas para o trabalho desde tenra idade e que, a partir dos oito anos, 

os meninos fossem acolhidos como aprendizes ou enviados às Companhias de Aprendizes de 

Marinheiros ou do Arsenal de Guerra e, as meninas, encaminhadas para prestarem serviços 

domésticos. (Bulcão, 2006, p.27).  
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As Casas dos Expostos tinham um alto índice de mortalidade infantil devido à falta de 

condições de higiene, alimentação e cuidados e, por conseguinte, foram abolidas formalmente 

no Brasil em 1927. Porém, constata-se através dos estudos de Rizzini & Pilotti (2009, p. 19) 

que a Roda do Rio de Janeiro teve funcionalidade até 1935 e a de São Paulo até 1948.   

No século XIX o asilo de órfãos, abandonados ou desvalidos - entendidos aqui como 

aqueles que estivessem “soltos” ou fugindo do controle de suas famílias e ameaçando a 

“ordem pública”- tornou-se uma prática corrente no Brasil, pois as práticas puderam ser 

associadas às ideias de estimular a educação industrial aos meninos e a educação doméstica às 

meninas (Bulcão, 2006, p 27), tendo-se em vista a preocupação com a formação da mulher 

para ocupar o lugar “no lar” da sociedade. Nesse período, a infância começou ganhar 

visibilidade e diferente estatuto, sendo definida como objeto de ação e intervenção públicas, já 

que as preocupações relativas à preservação e à reserva de mão de obra começam a integrar o 

cenário social e político em todo o ocidente. Compreende-se a respeito desta produção na 

histórica singular do Brasil que, com a vinda da Família Real a este país, foram trazidas - e 

apresentadas nas instituições - preocupações produzidas na Europa, como os conceitos de 

trabalho “valor positivo e enobrecedor”. Estes conceitos se contrastaram com a 

desvalorização do trabalho brasileiro, associado ao valor atribuído aos escravos e às pessoas 

de baixo valor na escala social. Para transformar em qualidade o que era percebido como 

defeito, o Estado começou a interferir nos paradigmas sócio-familiares e essa interferência 

esteve diretamente associada a um conjunto de saberes e poderes.  (Cruz, Hillesheim & 

Guareschi, 2005, p.32) 

A antiga prática de recolher crianças em asilos resultou na constituição de uma cultura 

institucional enraizada profundamente nas formas de “assistência ao menor” propostas no 

Brasil que se mantém até a atualidade. Essas instituições eram voltadas para a prevenção, 

regeneração e possuíam o objetivo de incluir o “sentimento de amor ao trabalho” e uma 

“conveniente educação moral” aos menores de idade, como mostra o regulamento do Abrigo 

de Menores de 1924. (Rizzini & Pilotti, 2009, p. 20). Neste contexto, um grande contingente 

de crianças e adolescentes viviam nas ruas das grandes cidades e tal situação pode ser 

analisada como resultante de mudanças econômicas e políticas do país, como o fim legal do 

trabalho escravo, da imigração de trabalhadores europeus para o Brasil, do estreitamento do 

mercado de trabalho e consequente crescimento desordenado das áreas urbanas. (Bulcão, 

2002, aput Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p. 43)  
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Desta forma, algumas crianças e adolescentes tornaram-se um problema do poder 

público e as medidas higiênicas praticadas visando tirar as crianças das ruas destinaram-se a 

interná-las em casas de correção, instituições que tinham como método a educação pela 

disciplina do trabalho. Em suma, as ideias higienistas-eugênicas foram introduzidas e 

praticadas no país no período compreendido entre o fim do século XIX e início do século XX, 

com a promoção da participação do Estado nesse campo. Além disso, é fato que após a 

independência do Brasil, em 1822, discussões sobre a primeira lei penal do Império surgiram 

e, com elas, o interesse jurídico em relação aos “menores” empobrecidos. Nesse momento, o 

principal tema debatido foi a definição de limites para a responsabilidade penal. A autora 

evidencia que, apesar da constituição do direito brasileiro ter tido influência do direito romano 

onde se havia atenuante para as penalidades de acordo com menoridade, no Brasil não havia 

distinção entre crianças, jovens ou adultos quanto à aplicação de penas. (Bulcão, 2006, p.30 e 

2002 p.62.) 

È só com a primeira Lei Penal do império - o Código Criminal de 

1830 - que passa a haver diferenciação das penalidades em função da 

faixa etária. Este Código definiu diferentes estabelecimentos de 

responsabilidade penal e as penas a serem aplicadas para as três faixas 

de idade antes dos 21 anos. A primeira estabelecia que o menor de 14 

anos não tinha responsabilidade penal, porém, caso fosse comprovado 

que agia com discernimento, o Juiz poderia determinar que fosse 

recolhido às Casas de Correção até completar 17 anos. A segunda se 

referia a maiores de 14 anos e menores de 17 anos; estando nesta 

faixa, o menor julgado poderia cumprir penas como cúmplice. A 

terceira impunha o limite mínimo de 21 anos para que pudessem ser 

impostas penas drásticas, como as galés. (Bulcão, 2002, p.63) 

A respeito disso, vale mencionar a pouca importância da questão penal referente a 

menores de idade destacados pela autora. A regulamentação das Casas de Correção somente 

foi produzida no final do século XIX e isto aponta para o fato de que, até a criação dessas 

instituições, um hiato prevaleceu no país, de forma que os menores condenados eram 

enclausurados em prisões comuns.  Ademais, a produção e utilização do termo “menor”, 

utilizadas por juristas nesse contexto, na determinação da idade como um dos critérios 

relacionados às questões de responsabilidade penal do sujeito perante seus atos. (Bulcão 

(2002); Londonõ aput Bulcão (2002) p.63). 

A partir do advento da República, a criança passa a ser percebida como patrimônio da 

nação, revestida de um significado social positivo e considerada potencialmente útil. Logo, a 

ideia da “conservação e criação de crianças” vinculou-se à produção do princípio de 
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modernização do país e passou a se associar à garantia da força e vitalidade desta população 

que queria se modernizar.  Assim, a infância empobrecida, anteriormente tratada como 

propriedade, passa a ser vista como investimento para o futuro. (Bulcão, 2006, p.30) 

Isto posto, as contribuições de Bulcão (2006) nos auxiliam a compreender a 

construção de um sentimento de “missão patriótica” que norteou a elite intelectual brasileira 

deste período, incluindo cientistas, políticos, pesquisadores, literatos e acadêmicos. Tal 

missão possuía o objetivo de alcançar o “saneamento moral” do país e, a partir desse período, 

a concepção de “degradação moral” passou a ser associada à pobreza, pois se entendia que a 

classe pobre poderia colocar em risco o ideal de pátria que se tentava produzir. Passa-se a 

existir, então, a associação das noções de “classes pobres” e “classes perigosas”, a partir do 

início do século XX. (Bulcão, 2006, p.30). Dentro desse cenário político e social, a 

preocupação com a gestão e a tutela dos ditos perigosos consolida-se no país, assim como a 

instituição da noção de periculosidade e, com base nessa noção, uma série de instituições 

nomeadas “instituições de seqüestro” foram construídas visando fixar crianças e adolescentes 

a aparelhos de normatização e enquadrá-los e controlá-los de acordo com suas virtualidades.  

Nesse período, a preocupação com a prevenção se insere através da busca pela 

vigilância do que pode ser potencialmente perigoso, isso ocorre por conta do aumento do 

contingente populacional nas cidades, da falta de infraestrutura para suportar esse 

desenvolvimento e os riscos que ocasionava à saúde. Com isso, o saber médico passou a ter a 

preocupação de higienizar os espaços públicos para poder melhor controlá-los e aumentou sua 

entrada na sociedade passando a ser utilizado como “apoio técnico-científico ao exercício do 

poder do Estado e de diferentes micropoderes.” (Bulcão, 2002, aput Cruz & Guareschi, 2008, 

p.35) Estabeleceu-se, assim, uma relação entre higienização das cidades e o controle dos 

hábitos e comportamentos das famílias, cujo discurso médico passou a intervir na família 

principalmente através das noções da Puericultura. A preocupação dos médicos com os altos 

índices de mortalidade infantil fez com que campanhas para a formação de um novo modelo 

familiar fossem direcionadas em nome deste saber-poder, de modo que, os médicos 

higienistas, apontavam a hereditariedade, a ignorância e a pobreza como as principais causas 

da mortalidade infantil. 

 É evidente, nesse ponto, a redefinição do papel da mulher através da tentativa de 

convencê-la sobre a importância do cuidado permanente e direto de seus filhos. Pra isso, o 

saber médico foi utilizado como forma de persuadir à mulher em relação à responsabilidade 
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conferida a ela pela felicidade do lar, visando atingir toda a família, especialmente as crianças, 

através dela. (Bulcão, 2002; Cruz, & Guareschi, 2008). Os autores definem essas formas de 

organização e controle da sociedade como características do que Foucault intitulou como 

“sociedade disciplinar”, considerando que o discurso próprio desse modelo de poder tem sua 

fundamentação na norma produzida pela sociedade que baliza comportamentos e produz 

corpos através do comportamento codificado como ‘normal’, ou seja, através da existência de 

um grupo humano cujos limites variam de acordo com os outros. (p.34) 

Nota-se assim uma mudança no olhar sobre a infância, vista a partir desse momento 

como “futuro cidadão, futuro do homem e da pátria, devendo ser normalizada de acordo com 

a nova ordem disciplinar vigente para ser útil e produtiva para o país.”. (Bulcão, 2002 p. 67). 

 

3.2  Saberes e práticas sobre a infância no Brasil: a produção de subjetividades, 

discursos e poderes  

Rizzini & Pilotti (2009), em seu estudo sobre a história das políticas sociais, da legislação 

e da assistência à infância no Brasil, apontam que a história das políticas dirigidas à infância 

deve ser analisada a partir da “necessidade” em obter controle sobre a população pobre, vista 

como “perigosa”, mantendo-se o abismo entre infâncias privilegiadas e menores 

marginalizados. Essa história corresponde a diversas fórmulas empregadas para manter as 

desigualdades sociais e a segregação de classes. 

 Os instrumentos chaves dessas fórmulas sempre foram o 

recolhimento/isolamento em instituições fechadas e a 

educação/reeducação pelo e para o trabalho, com vistas à exploração 

da mão-de-obra desqualificada, porém gratuita. (Rizzini & Pilotti, 

2009, p.16) 

A preocupação com a infância passou a se instituir cada vez mais no século XX como 

um problema econômico e político, alvo de inquietações de ações médicas, morais e 

pedagógicas. Assim, o campo do Direito, associado à intervenção da Medicina, da Psicologia 

e da Pedagogia, se voltou para a infância e, especificamente, ao grande número de crianças 

que estavam nas ruas, fato compreendido como motivo do aumento da criminalidade.  (Cruz, 

& Guareschi, 2008) 

O primeiro Código de Menores brasileiro foi instituído em 1927, sendo destinado aos 

menores de 18 anos classificados como em Situação Irregular. (Frota, 2003, aput Cruz, 
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Hillesheim & Guareschi, 2005, p.44). De acordo com os autores, duas categorias eram 

consideradas inseridas em tal situação. 

A primeira referia-se aos “delinquentes” - àqueles que haviam cometido algum ato 

infracional - e também aos abandonados, que eventualmente se encontravam sem moradia ou 

cujos responsáveis legais tivessem condutas tidas como contrárias à moral ou aos bons 

costumes. Os autores mostram que este código atribuía aos estados a responsabilidade pelo 

atendimento de crianças e adolescentes, caracterizado por uma intervenção ativa no controle 

da população pobre. “A infância tornou-se objeto dos juristas, sendo que neste período o 

termo ‘menor’ foi incorporado ao vocabulário corrente” (Rizzini & Pilotti,1995 aput Cruz & 

Guareschi, 2008, p.36). No que diz respeito à Doutrina da Situação Irregular, a produção de 

relatórios técnicos tinha uma função primordial, já que os saberes técnicos estabeleciam uma 

etiologia da infração e possíveis causas da suposta “desagregação familiar” destes sujeitos. 

(Martins e Brito aput, 2003, aput Cruz & Guareschi, 2008, p.36). 

Além da medicina e do direito, também a psicologia e a pedagogia se organizaram 

buscando estabelecer uma nova educação que possibilitasse a produção de um novo cidadão e 

de uma nova raça sadia e ativa. Assim, a década de 1920 foi marcada pela disseminação de 

campanhas e reformas denominadas de “Movimento da Escola Nova”. Esse movimento 

valorizava o discurso científico, especialmente o da Psicologia, que se inseriu na área da 

educação entre 1931 e 1934, “tomando as crianças como objeto psico-médico-biológico, 

passíveis de serem medidas, testadas, ordenadas e denominadas normais e anormais”. (Cruz, 

Hillesheim & Guareschi, 2005, p 44) Ancorada em estudos experimentais e de observação de 

crianças, a psicologia se apresentava como um dos instrumentos capazes de determinar as 

causas dos desvios de conduta e, assim, determinar “as causas do desvio do menor” através do 

uso de testes e da análise da personalidade infantil, possibilitando ações preventivas e de 

correção das mesmas.  Um exemplo desta prática foi o Laboratório de Biologia Infantil, órgão 

anexo ao Juizado de Menores instituído em 1936, cujo objetivo consistia em auxiliar o 

Juizado nas funções de abrigar e distribuir as crianças que necessitavam de proteção e 

assistência pelas diversas instituições disponíveis.  

Os laudos técnicos daquele período reproduziam o padrão das elites sociais no que diz 

respeito à família, trabalho e moradia. Portanto, a família era encarada como um pilar para a 

recuperação dos jovens denominados “infratores” e, pelo simples fato de um jovem não 

contar com a presença do pai na família, esta já era considerada como desagregada ou 
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desestruturada. Evidencia-se, assim, que o fator determinante que permitia incluir - ou excluir 

- estes jovens em certas medidas de ressocialização era a origem socioeconômica de suas 

famílias. 

 [...] os saberes científicos, especificamente o pensamento psicológico, 

legitimou atitudes de exclusão e desqualificação de crianças e jovens 

pobres e delinquentes, uma vez que fez (ou ainda faz) recair a 

terapêutica sobre o indivíduo desviante, esvaziando discussões quanto 

aos aspectos sociais que compõe o desvio. (Cruz, Hillesheim & 

Guareschi, 2005, p 44). 

Através de tais concepções, o Serviço de Assistência do Menor (SAM) foi fundado em 

1942 com o intuito de “recuperar” e “reintegrar” os jovens ao meio social e, assim como este 

serviço, surgem os reformatórios que abrigavam, por meio de um regime disciplinar, os 

“menores delinquentes”, numa tentativa de redefinir políticas sistemáticas de intervenção do 

Estado para este grupo. (Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p. 44 e 45) A estrutura dos 

reformatórios era análoga ao sistema penitenciário e a disciplina e o trabalho eram os meios 

empregados para corrigir condutas que respondiam a defeitos morais. Os idealizadores e 

defensores do SAM acreditavam que o modelo repressivo bem como a contenção, próprios do 

sistema penitenciário, faria extinguir a criminalidade. Contudo, as crianças e adolescentes que 

chegassem ao Juizado, uma vez autores de atos infracionais, eram considerados “delinquentes 

natos, indivíduos de má índole e dotados de alto grau de periculosidade”. (Martins & Brito, 

2001, aput  Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p.45) 

A partir de 1964, momento em que o país sofreu o Golpe Militar, o SAM foi extinto, a 

intervenção pública sobre as crianças e adolescentes começou a se instrumentalizar através da 

Política do Bem Estar do Menor (PNBEM) e, posteriormente, por intermédio do Código de 

Menores. Essa política tinha o pressuposto de que o “menor” com conduta antissocial era 

considerado como um ser “doente” que necessitava de “tratamento”. Por isso, a ação corretiva 

da FUNABEM fundamentou-se em métodos terapêutico-pedagógicos desenvolvidos com a 

finalidade de possibilitar a “reeducação” e a “reintegração” do “menor” à sociedade. 

Acreditava-se que o “tratamento biopsicossocial” reverteria a “cultura da violência” das 

periferias e, com isso, contribuiria para acabar com a marginalidade, formando jovens 

responsáveis para a vida em sociedade. Nesse sentido, a FUNABEM voltava-se para a 

utilização de políticas de prevenção, pois se acreditava que elas seriam capazes de evitar que 

o “menor” incidisse no processo que levaria à marginalização. (Passetti, 1999; Cruz, 

Hillesheim & Guareschi, 2005, p. 44 e 45). 
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Nessa época, muitos especialistas da área social começaram a ganhar visibilidade e, de 

acordo com Coimbra (1995), muitos destes interferiram, com seus saberes, nos destinos de 

muitas crianças e adolescentes ao desqualificar a vida de crianças pobres, na medida em que 

reafirmavam uma estreita conexão entre a criminalidade e a pobreza e atestavam a 

incapacidade das famílias pobres de cuidar dos seus filhos. A prática de desqualificação 

realizada pelos técnicos do Juizado (psicólogos e assistentes sociais) legitimava, através de 

seus conhecimentos, os motivos da família quanto à desistência do pátrio poder, a partir da 

suposição de que a pobreza seria natural e imutável. (Ayres, 2001, aput Cruz, Hillesheim & 

Guareschi, 2005, p. 45) 

As autoras demonstram que, neste período, o princípio da destituição do pátrio poder 

se consolidou e que a sentença de abandono retirou a criança da responsabilidade dos pais, 

bem como da comunidade e da sociedade, transferindo-a para o Estado. “Essa condição 

jurídica da criança justificou sua internação até os 18 anos – a institucionalização 

propriamente dita – e configurou a categoria de crianças denominada filhos do Governo.” 

(Silva, 1998, aput Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p. 45). De acordo com os dados da 

FUNABEM, naquele tempo, a cada dois brasileiros menores de 19 anos pelo menos um 

encontrava-se em situação de carência e, dessa forma, outra estratégia de assistência à 

população infanto-juvenil foi sendo gestada, tendo-se em vista as questões anteriormente 

apontadas pelas autoras.  

Durante as décadas de 1960 e 1970, foram elaborados diferentes projetos de alteração 

do Código de Menores, entretanto estes projetos se dividiam em duas posições distintas no 

que se refere à Declaração Universal dos Direitos da Criança: uma era favorável à inclusão de 

seus dez princípios na legislação brasileira e outra contrária a esta inclusão. O Código de 

Menores de 1979 representou a posição contrária à inclusão dos princípios formulados pela 

Declaração dos Direitos da Criança de 1959, baseando-se na mesma doutrina da situação 

irregular aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. (Cruz, Hillesheim & Guareschi, 

2005, p. 46) Pontua-se que a distinção entre crianças e adolescentes não existe neste código, 

pois todos são agrupados sob a categoria “menor”. Ainda, não há o estabelecimento e 

definição dessas crianças e adolescente como sujeitos de direitos, nenhuma menção a deveres 

do Estado ou da sociedade para com esses menores, nem penalidades definidas para quem 

cometer atos de violências contra crianças e adolescentes. As infrações contidas nessa 

documento referem-se apenas aos aspectos relacionados à divulgação de dados e imagens, 
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frequência a determinados lugares ou o descumprimento de deveres relativos ao pátrio poder 

dos responsáveis legais. (Frota, 2003, aput Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p 45)  

Entretanto, na década de 1980, o Brasil recebeu influência direta das normativas 

internacionais a respeito das discussões sobre a temática da infância e juventude.  Conforme 

aponta Cruz, Hillesheim & Guareschi (2005) em 1985, com a edição das Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de 

Beijing-Pequim), exigências procedimentais foram estabelecidas com o objetivo de diminuir a 

arbitrariedade na aplicação de medidas aos infratores juvenis. O documento normativo de 

maior relevância, nesse âmbito, é a Convenção sobre Direitos da Criança de 1989, que 

incorpora a Doutrina da Proteção Integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi 

produzido e sancionado como resultado de toda essa articulação e passou a estabelecer o 

caminho para a intervenção popular nas políticas de assistência, traçando as diretrizes da 

política de atendimento a crianças e adolescentes. Em relação a isso, as autoras falam sobre a 

criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do 

adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurando-

se a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis 

federais, estaduais e municipais. (Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p. 46) 

De acordo com Vannuchi, & Oliveira (2010), a construção do ECA deve ser analisada 

enquanto produto de movimentos sociais e um marcador histórico importante na mudança de 

um olhar para a infância, adolescência e suas demandas em todo o Brasil. A adoção dessa 

doutrina, em substituição ao antigo paradigma da situação irregular (Código de Menores – Lei 

nº 6.697, de 10 de outubro de 1979), acarretou mudanças de referenciais e paradigmas com 

reflexos, inclusive, no trato da questão infracional. No plano legal, essa substituição 

representou uma opção pela inclusão social do adolescente em conflito com a lei e não mais 

um mero objeto de intervenção, como era no passado.  

[...] Além disso, ele representou uma grande mudança na proteção integral de 

crianças e adolescentes e expressa direitos da população infanto-juvenil 

brasileira, pois afirma o valor intrínseco da criança e do adolescente como ser 

humano, a necessidade de especial respeito à sua condição de pessoa em 

desenvolvimento e o reconhecimento da sua situação de vulnerabilidade, que 

torna as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte da 

família, da sociedade e do Estado; devendo atuar através de políticas públicas e 

sociais na promoção e defesa de seus direitos.  
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Analisando a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no 

Brasil, pode-se dizer que o olhar sobre a infância se modificou nos últimos séculos e é recente 

a concepção que confere à infância e a adolescência a proteção integral. Atualmente, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece através da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990 como 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.  Dessa forma, a concepção da 

proteção integral para infância passou a incorporar uma nova doutrina jurídica. De acordo 

com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, os sujeitos com idade inferior a 18 anos são penalmente inimputáveis. Ademais, 

o ato infracional constitui-se como toda conduta praticada por criança ou adolescente definida 

como crime ou contravenção pelo Código Penal Brasileiro. Esta é a única relação existente 

entre o Direito da Criança e do Adolescente e o Direito Penal, no sentido em que ele apenas 

nos dá os tipos penais que são considerados crimes ou contravenções e a responsabilização 

pela prática do ato infracional é estabelecida exclusivamente pelas normativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. (Veronse, J. R., & da Silva Lima, F. (2015) 

O ECA assegura, ainda, os direitos a todos os adolescentes das garantias processuais, 

tais como o direito ao contraditório, a ampla defesa, a defesa técnica por advogado e o devido 

processo legal. As garantias processuais, bem como a imprescindibilidade da presença do 

advogado em todos os atos do processo, representam um enorme avanço se comparados aos 

antigos Códigos de Menores (1927 e 1979), pois neste antigo sistema a presença do advogado 

era facultativa, prejudicando principalmente aquela parcela da população sem recursos 

financeiros para contratar um profissional da área. Sobretudo, um marco importante a ser 

considerado na ampliação e fortalecimento da concepção integral da criança e do adolescente 

e de seus direitos deve-se à criação dos parâmetros para a institucionalização e fortalecimento 

do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente através da Resolução 

113/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). O 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente apresentado nesta resolução 

constitui-se pela articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da 

sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos 

de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 

adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.  
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Vannuchi, & Oliveira (2010) consideram que um dos avanços associados à 

implementação do Estatuto e às diretrizes de políticas públicas foi o fortalecimento da ação 

articulada envolvendo diferentes atores e setores em busca de resposta aos desafios 

apresentados diante dos casos de violação de Direitos Humanos de crianças e adolescentes. 

Destaca-se que, em 2004, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) por meio da 

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com o 

Conanda e com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF), 

sistematizaram e organizaram a proposta do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). A recente implementação do SINASE objetiva primordialmente o 

desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos 

e defende a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturada, 

principalmente, em bases éticas e pedagógicas. Dessa forma, esses direitos estabelecidos em 

lei devem repercutir diretamente na materialização de políticas públicas e sociais que incluam 

o adolescente em conflito com a lei. (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- 

SINASE/ Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Brasília-DF: CONANDA,2006) 

Muito embora o ECA apresente significativas mudanças e conquistas em relação ao 

seu conteúdo, ao método e à gestão, essas medidas ainda estão no plano jurídico e político-

conceitual, não chegando efetivamente aos seus destinatários. (Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo- SINASE/ Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Brasília-

DF: CONANDA,2006) Os desafios permanecem na agenda atual de diversos profissionais 

atuantes do Sistema de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes e, após 27 anos da 

implementação do ECA, alguns desafios se colocam, principalmente, para os profissionais 

que buscam construir estratégias de cuidado desassociadas de práticas subjetivantes e 

normalizadoras.  

A infância constituiu-se como prática discursiva e não-discursiva a partir de “novas 

práticas de biopoder, ligadas aos emergentes mecanismos de governamentalidade das 

populações e dos indivíduos”. ( Corazza , 2000, aput Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, 

p.35) As estratégias de controle e biopoder tomaram contornos cada vez mais delineados no 

interior das famílias pobres brasileiras e estratégias de saúde e de assistência social passaram 

a analisar e acompanhar diferentes formas de existir consideradas como desviantes. Nesse 

sentido, as práticas psi, ao constituírem uma infância tida como ideal, desejável, normal, 

produziram e ainda produzem uma verdade sobre determinados modos de ser e viver a 

infância.  
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 [...] a construção simbólica da infância na modernidade desenvolveu-

se em torno de processos de disciplinação da infância (Foucault, 

2000), que são inerentes à criação da ordem social dominante e 

assentaram em modos de “administração simbólica”, com a imposição 

de modos paternalistas de organização social e de regulação dos 

cotidianos, o desapossamento de modos de intervenção e a 

desqualificação da voz das crianças na configuração dos seus mundos 

de vida e a colonização adultocentrada dos modos de expressão e de 

pensamento das crianças. Este processo se encontra incompleto e o 

seu curso tem vindo a acentuar os paradoxos da condição social da 

infância contemporânea. 

É possível observar que, conforme a concepção de interioridade foi criando 

descaminhos pelas relações que estabelece com a família, também se constitui um modo de 

tornar a psicopatologia uma forma de objetivação das formas de viver, abrindo-se assim um 

espaço de investimento do Estado sobre a interioridade e a família. A respeito disso, 

Bernardes (aput. Guareschi,2012, p. 258) aponta que são os fenômenos de adoecimento que 

empurram a Psicologia para uma ciência humana. Isto se justifica, pois, se por um lado os 

fenômenos de adoecimento são classificados na sua articulação com um “plano de 

representações e significações mentais que formulam a estrutura do sujeito psicológico, 

figuras neuróticas, psicóticas, perversas” e, por outro lado, estabelecem a relação dessa 

estrutura com o exterior, ou seja, com a família. Portanto, a necessidade de conformar 

categorias identitárias nesse plano de subjetivação foi criada pela Psicologia e a questão a ser 

analisada a respeito do biopoder refere-se a esta problemática da interioridade para o campo 

psicológico ao intensificar as formas de governo das vidas.  Nesse sentido, Cruz, Hillesheim 

& Guareschi (2005, p.35) apontam que á Psicologia  

[...] é endereçada uma solicitação dicotomizada: individual/ social; 

normal/patológico; família estruturada/ desestruturada. Deste modo, as 

práticas psi apoiam-se fortemente em concepções naturalistas do 

conhecimento, calcadas na objetividade e neutralidade. O discurso 

científico vem produzir subjetividades desqualificadas – famílias 

incompetentes e negligentes – colocando os sujeitos em uma posição 

de tutela em relação ao conhecimento dos especialistas, em especial 

do campo da Psicologia.  

Os autores colocam que as formas de governo da interioridade e da família tornam-se 

possíveis porque se aliam aos ideais modernos da saúde como uma questão de polícia 

(Foucault, 1995 aput Guareschi, 2012, p.35). Dentro dessa lógica, a Psicologia se apresentou - 

ou ainda se apresenta - como uma possibilidade de precautelar individualidades à medida que, 

ao investir nessa figura e abrir possibilidade de objetivação do indivíduo, ela ganhou um 
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status, um regime de verdades. Assim, as ditas práticas de governos “psi” forjaram o privado 

e o justificaram como uma forma de proteção do conjunto da população.  

A maneira da Psicologia subsidiar os jogos políticos, diz respeito à 

intensificação da privatividade do indivíduo por meio de práticas e 

procedimentos que o tornam não apenas responsável pelos processos 

de adoecimento, mas o mantém “responsabilizável”. Essa manutenção 

do “responsabilizável” torna-se um dos mecanismos biopolíticos da 

Psicologia (Bernardes, 2006, aput. Cruz, Hillesheim & Guareschi, 

2005, p.37 ). 

O referido mecanismo biopolítico da Psicologia adentrará no espaço doméstico, no 

espaço da família nuclear, onde se tornou possível objetivar a economia psíquica. É por meio 

do governo da economia psíquica que a Psicologia começa a tornar-se uma estratégia de 

controle das populações. “A economia psíquica é a forma pela qual às práticas psicológicas 

inscrevem o “eu” individualizado e interiorizado como a base de uma narrativa histórica”. A 

produção das práticas psicológicas a respeito da problemática da conduta do sujeito sobre si 

ou sobre os outros produzem não apenas a necessidade de administração da economia 

psíquica, mas também a forma especializada como será administrada.  Nesse sentido, “a 

economia psíquica torna-se uma estratégia da economia política e, portanto, uma forma de 

economia subjetiva”. (Guareschi, 2012, p. 259) 

A autora analisa que as práticas psicológicas começam a entrar no cotidiano das 

comunidades através de tecnologias de bem-estar social, onde foram criadas fronteiras entre o 

público e o privado, “objetivando o primeiro como população/pobreza/Estado organizados em 

comunidades periféricas e o segundo como o “eu interior” envelopado pela pele”. Assim, 

essas práticas se voltavam à forma de manifestação desse interior em termos de 

comportamento, de conduta e de hábitos diários avaliados segundo um modelo 

preestabelecido de equilíbrio social. (Guareschi, 2012, p. 259) 

Foi através de ideais de uma economia psíquica que a tutela passou a ser um dos 

campos de aplicação das práticas psicológicas passíveis de serem analisadas através das 

concepções e valores atribuídos às ditas famílias desestruturadas. As figuras formuladas por 

essas práticas referem-se aos indivíduos que aparecem constantemente nos estudos 

psicológicos: 

[...] as crianças e os jovens, os “psicopatológicos”, os “criminosos” e 

suas vítimas, os “subversivos”, como os operários de pai alcoolista e 

desempregado; mãe prostituta e empregada doméstica; pais e mães 
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ausentes; pais violentos e mães submissas; mães que se tornam pais e 

pais que desaparecem.  

A autora, ao considerar que sujeitos são produzidos a partir de certas formas de 

subjetivação, indica que as práticas psi investem no indivíduo privado, e vêm ao encontro 

dessa figura indivíduo para reforçá-la e responsabilizá-la. (Guareschi, 2012, p. 260). 

Assim, a discussão sobre família, infância e adolescência e as práticas 

psi remete-nos ao que chamou Foucault (1999) de “corpo político”, ou 

seja, considerar a produção de conhecimentos sobre essas categorias é 

pensar em um “conjunto de elementos materiais e de técnicas que 

servem de armas, de reforço, de vias de comunicação e de pontos de 

apoio para as relações de poder e de saber que investem nos corpos 

humanos e os submetem a uma condição de objetos de saber”. 

(Foucault, 1999,  Guareschi, 2012, p. 260) 

Desse modo, a contribuição desta autora nos permite analisar que as biopolíticas 

desenvolveram e ainda desenvolvem “mecanismos de sujeição da subjetividade no interior de 

uma combinação complexa de técnicas políticas de individualização e de procedimentos de 

totalização nas formas de governamento da vida”. (Guareschi, 2012, p. 260). Portanto, o 

exercício de reflexão sobre o investimento político-estratégico sobre isso, a partir de um 

campo de saber e de relações de poder, só pode ser analisado através da implicação mútua 

entre “sujeito que conhece, objetos a conhecer e modalidades de conhecimentos” e que esses 

“são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder–saber e de suas 

transformações históricas” (FOUCAULT, 1999, p. 29).  

É nessa perspectiva que as práticas psicológicas são analisadas como ferramentas 

conceituais de intervenção, de disciplinarização, controle de corpos e modos de ser, na 

intenção de que esses se tornem bem adaptados, sadios e integrados à ordem social vigente. É 

dessa forma que, na construção de uma infância dita ‘normal’ em oposição a uma infância de 

risco e tantas outras que aparecem como opostas à primeira, se entrelaça uma noção de uma 

essência infantil vista como natural e, portanto, fixa e imutável. A pretensão de igualar 

infâncias desiguais é formulada dentro de princípios científicos que historicamente 

caracterizam as crianças a partir de um modelo hegemônico, integrando-se aos valores 

defendidos pelo liberalismo (Cruz, Hillesheim & Guareschi, 2005, p.46). 

Bock (2003, p.16) considera que a tradição da Psicologia no Brasil tem sido marcada 

pelo compromisso com os interesses das elites e tem se construído com uma ciência e 

profissão para o controle, a categorização e a diferenciação. (Bock, 2003, p.16) Dito isto, a 

autora pontua que a persistência dos estereótipos negativos, marcadamente destinados à 
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população pobre do Brasil, é certamente um dos principais obstáculos que se antepõe à 

consideração lúcida referente à questão social no Brasil, opondo crianças e adolescentes 

propriamente ditos de meninos(as) de rua e menores. (Pilotti, & Rizzini 1995 p.326).  

Os profissionais que frequentam as escolas, Unidades Básicas de Saúde ou Centros de 

Referência em Assistência Social dos mais variados territórios e municípios brasileiros ou, 

ainda, que atuam nas Promotorias da Infância e da Juventude, reconhecem tais estereótipos, 

pois estes serviços - e tantos outros que compõem o Sistema de Garantia de Direitos de 

crianças e adolescentes - ainda são atravessados de diferentes maneiras pelas ideias de 

moralização, subjetivação, medicalização ou judicialização da população pobre. Portanto, 

torna-se prioritário esclarecer que, dentro de um modelo comum de desenvolvimento da 

infância, faz-se completamente necessário considerar a diversidade das condições de 

existência das crianças e seus efeitos e consequências sociais. (Sarmento, 2005, p. 369 e 370). 

Nesta perspectiva, é importante enfatizar, através das contribuições trazidas por Guareschi 

(2012), que diferentes práticas engendram objetos sempre diversos, sendo necessário 

desnaturalizar as noções totalizantes, sobre a infância, a adolescência e a família, que as 

considerem como permanentes e universais e, assim, realizar um questionamento sobre as 

relações entre poder e verdade. E isto, como colocado pela autora, deveria estar no centro das 

atenções da psicologia. (Guareschi, 2012 , p.266) 

De acordo Silveira (2005, p 213), o psicólogo deve desenvolver, nos diversos campos 

de atuação, uma estratégia tanto prática quanto teórica de desnaturalizar seu discurso, seja no 

que se refere aos conceitos de normal e patológico dos indivíduos psicologizados, seja quanto 

à ingênua concepção de que, ao empregarmos termos rotineiros que se referem ao sujeito 

enquanto criança, adolescente ou idoso, por exemplo, estamos absolutamente nos 

relacionando  

[...] a escalas evolutivas naturais do desenvolvimento, ao invés de 

estarmos, como vimos, posicionando o indivíduo a um contexto sócio-

histórico de forças, no qual tais nomenclaturas já estão impregnadas 

de historicidade e de interesses políticos, no contexto histórico-

combativo da própria afirmação da Psicologia enquanto ciência. Isto 

nos leva a abranger este tipo de consideração não só a certos termos 

técnicos desenvolvimentistas, mas também a certas concepções 

diversas, como (...) família, indivíduo, sociedade. Silveira, F (2005, p 

213). 

Pode-se dizer que, ao se estudar a subjetividade nos tempos atuais, deve-se tentar 

compreender a existência da produção de novos modos de ser no mundo. Assim, o estudo de 
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novas subjetividades emergentes, como da infância, adolescência e família, produzidas social 

e historicamente, vai revelando a importância da analise das relações culturais, políticas, 

econômicas e históricas na produção do mais íntimo e mais observável no homem: “aquilo 

que o captura, submete-o ou mobiliza-o para pensar e agir sobre os efeitos das formas de 

submissão da subjetividade (como dizia o filósofo francês Michel Foucault)”. Por fim, 

considera-se a produção de novos modos de ser inseridos em um contexto social e político 

que, desde a regulamentação da psicologia, vem se transformando e apresenta desafios atuais, 

como a judicialização da vida e suas consequências e o desmonte de políticas públicas, 

contextualizado em realidade complexa marcada por políticas de cunho neoliberal e a 

consequente desigualdade social própria desse modelo de poder. É por esse motivo que, 

apesar dos avanços referentes à produção e formulação de políticas públicas e da legislação 

atual concernente aos direitos das crianças e adolescentes, ainda encontra-se em 

desenvolvimento a universalização e ampliação destes direitos até todas as crianças e todos 

adolescentes e, da mesma forma, a viabilização de políticas públicas que garantam 

efetivamente que esses direitos sejam cumpridos. E, portanto, a reflexão crítica sobre as 

práticas e o saber psicológico nesta produção cotidiana sobre a infância e adolescência nos 

seus mais variados campos de atuação se faz necessária, assim como sua constante 

atualização diante deste contexto, pois - parafraseando Foucault - tal reflexão e produção 

crítica ainda está na ordem do dia.  

 

4. A EXPERIÊNCIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE: TROCANDO 

OLHARES E COMPARTILHANDO DESCOBERTAS. 

Não utilize o pensamento para dar a uma prática política um valor de 

verdade; nem a ação política para desacreditar um pensamento como se ele 

não fosse senão pura especulação. Utilize a prática política como um 

intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e 

dos domínios de intervenção da ação política. (Foucault aput Escobar 1991, p. 

84). 

Ao analisarmos a recente história da Psicologia enquanto ciência, podemos dizer que 

ela foi concebida a partir de uma visão dicotômica, tentando explicar o movimento do mundo 

psicológico como um movimento interno, gerado por si mesmo. Esta história indica uma 

tradição que compreendeu e produziu os fenômenos psicológicos de forma naturalizante e 
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normalizadora e ofereceu uma perspectiva de profissão que compreendia a intervenção 

psicológica como curativa e remediativa. Entretanto esta compreensão vem se modificando, 

no sentido em que o exercício de compreender o humano em suas diferentes constituições e 

determinações vem considerando que já não podemos mais falar de mundo psicológico sem 

considerar o mundo social e cultural. (Bock, 1999 aput Scorsolini, Vilela e Souza & Santos, 

2008, p.115)  

A respeito disso, Coimbra e Leitão (2003) concebem esse mundo social e cultural 

como um campo de intervenções, um território assumido como político, onde as lutas são 

cotidianas. Esse campo forma o componente primeiro de contextos situacionais da 

experiência e mantém comunicação ou interação com o mundo. A partir disso, podemos situar 

através da ciência fenomenológica fundada por Husserl em sua análise da “Crise das Ciências 

Europeias” que o mundo não deve ser considerado um mundo objetivo, mas um mundo 

vivido. Esse mundo da vida, subjetivo, relativo, se mostra através de uma experiência 

intersubjetiva. (Azevedo, 2011).  

Além disso, outras contribuições nos permitem analisar essa experiência que se produz 

no encontro com a alteridade. O filósofo Heidegger , aprofunda a ideia de uma ciência 

compreensiva e aponta para uma experiência do ser-aí (Dasein), que se mostra através da 

dimensão do ser com (Mitsein). Já com Merleau-Ponty, a tarefa fenomenológica de um 

conhecimento, que se produz através de um encontro, conhece seu momento mais acabado no 

conceito de intercorporeidade. (Coelho, 2003) 

No tocante a esta questão, posso dizer que o meu processo de formação em Psicologia 

na Universidade Federal Fluminense foi constituído através de uma aposta política sobre a 

potencialidade da interface ensino-serviço-comunidade, com o objetivo de favorecer a 

construção de conhecimentos e práticas vinculados a problemas concretos e complexos da 

realidade local, em espaços multiprofissionais. Esse processo foi vivido e atravessado por 

diversas experiências curriculares e extracurriculares, e construído através de metodologias de 

ensino, organização de conteúdos e cenários de aprendizagem orientados por uma concepção 

crítica, reflexiva, sustentada na construção do conhecimento a partir da problematização da 

realidade. 

No campo de minha experiência de estágios (voltados para a atenção à saúde mental 

no contexto do SUS, e do Sistema de Garantia de Direitos no contexto do Ministério Público) 

a clínica política da qual lancei mão teve em seu fazer cotidiano a tentativa e aposta de uma 
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prática implicada com a atuação interdisciplinar e em rede, assim como com os princípios do 

SUS e SUAS, com a desinstitucionalização da loucura e a concepção de Clínica Ampliada. 

Diante desse contexto, me lancei o desafio e nesse capítulo apresento uma breve síntese dessa 

experiência que foi produzida de forma individual, mas que se refere a um olhar construído 

em conjunto com diversos profissionais e usuários, e através de reflexões e discussões 

produzidas com parceiros de formação através dos encontros na Universidade Federal 

Fluminense e do campo de estágio no Ministério Público de Volta Redonda-RJ. Para tanto, 

apresentarei um conjunto de relatos produzidos através de diário de campo cujas reflexões são 

efeitos dos processos descritos neste instrumento. 

4.1.  Descobrindo desafios no Sistema de Garantia de Direitos através do Ministério 

Público de Volta Redonda. 

 As reflexões acerca da trajetória desse campo de percepção do dever-fazer psicológico 

e de construção de significados do processo do vir-a-ser psicóloga (o) se iniciou no ano de 

dois mil de dezesseis através do estágio extracurricular no Ministério Público de Volta 

Redonda, cidade onde sou munícipe e que me proporcionou ao longo de minha caminhada 

diversas experiências. Com este estágio não foi diferente, e pretendo trazer nessas linhas que 

se seguem aquilo que me atravessou e despertou meu olhar seja pela relevância de 

conhecimentos proporcionados à minha formação acadêmica, seja pelos constantes desafios 

narrados em primeira e terceira pessoa. 

 De acordo com (Krawulski, 2004) a tarefa de abordar o trabalho do psicólogo está 

necessariamente implicada com a discussão sobre os aspectos limitantes de suas práticas e 

com as concepções de ser humano integradas a elas. Dessa forma, essa discussão deve estar 

no presente das psicólogas (os), na reflexão da realidade profissional de seu cotidiano de 

trabalho e no processo de identificação com a profissão, visando a construção de uma leitura 

ampla e crítica do campo onde a prática se insere. (p. 37 e38) 

Nesse sentido, torna-se necessário esclarecer primeiramente este campo de atuação e a 

função do Ministério Público. Pontua-se que a partir da Constituição Federal de 1988, o 

Ministério Público passou a ser uma “instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis” (Constituição Federal de 1988, art. 127). No que tange à 

população infanto-juvenil, as atribuições do Ministério Público estão regulamentadas no ECA 

e possuem relevância no que se diz respeito à responsabilidade deste órgão na melhoria dos 
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serviços públicos e de relevância pública voltados para o atendimento às crianças e aos 

adolescentes. 

De acordo com (COSTA, 1994, p. 07) o Ministério Publico tem o “dever funcional de 

defender a ordem jurídica”, inclusive verificar os atos praticados pelos órgãos públicos do 

Estado, podendo coibir abusos e ilegalidades que não condizem com a Constituição 

Brasileira. Com relação às Promotorias de Infância e Juventude, de acordo com o Manual de 

Atuação Funcional desta Promotoria, as atribuições do Ministério Público visam garantir os 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes, com atuação judicial e extrajudicial. Assim 

que o Promotor toma conhecimento de algum tipo de violação de direitos ou alguma situação 

de risco, instaura um procedimento administrativo para a apuração dos fatos. 

O Ministério Público passou a exercer dois papéis diferenciados em relação à criança e 

ao adolescente, tanto no que se diz respeito ao benefício na utilização da política pública 

quanto à instituição que garante a formulação e a execução dessas políticas. Portanto, cabe ao 

Ministério Público junto às Promotorias de Infância e Juventude fiscalizar os municípios para 

garantir a efetivação dos serviços e programas, e assim fiscalizar os serviços, programas e 

projetos de tal política, a partir do fomento e constatação da inexistência, precariedade e/ou 

insuficiência dos serviços e programas da rede de proteção. 

Além disso, a equipe técnica composta por psicólogos e assistentes sociais, é acionada 

pelos Promotores de Justiça para assessorá-los quando há alguma suspeita de violação de 

direitos, seja a partir de casos individuais encaminhados pela rede intersetorial ou por 

denúncia anônima. Cabe esclarecer que estes processos devem ser destinados à equipe técnica 

quando há o esgotamento de possibilidades frente à proteção integral de crianças e 

adolescentes, ou de uma atuação precária e/ou errônea das diversas entidades, órgãos e 

equipamentos tanto da assistência social, da saúde, educação e defesa dos direitos da 

população infanto-juvenil, ou seja, dos atores que compõem esse Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD).  

 Nesse sentido, o percurso de estágio nesta instituição e os estudos de casos 

acompanhados estiveram intrinsecamente vinculados à contextos de violação de direitos ou de 

sua suspeita, relacionados aos serviços de políticas públicas e/ou às famílias. Logo, durante 

seu percurso deparei-me com alguns desafios vinculados tanto à construção de um saber 

psicológico através de práticas cotidianas quanto o de construção do lugar da psicologia nesse 

campo sociojurídico e no campo das políticas públicas.  
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Como estagiária de psicologia eu fiz parte do Centro Regional de Apoio 

Administrativo e Institucional – CRAAI de Volta Redonda, que tem como área de 

abrangência além deste município de Volta Redonda, os municípios de Barra Mansa, 

Resende, Porto Real/Quatis, Itatiaia, Pinheiral e Rio Claro. Os profissionais de Serviço Social 

e Psicologia fazem parte de um departamento próprio denominado como Divisão de Apoio 

Social e Psicológico – DASP , criado com o intuito de monitorar a autonomia e um melhor 

atendimento à população usuária, com a avaliação e estudos de casos. 

Além da solicitação de avaliação e estudos institucionais referentes à fiscalização de 

serviços, programas e projetos das políticas do campo da saúde, assistência e educação, ao 

DASP é encaminhada a solicitação de estudos individuais. A avaliação psicológica é realizada 

através de um determinado recorte histórico da vida do indivíduo, família ou instituição 

atendida/avaliada, no qual se é solicitado buscar analisar a dinâmica familiar instaurada ou a 

situação do funcionamento institucional, problematizando a situação da rede de proteção local 

e sua articulação com os demais serviços, elaborando em seguida um documento técnico que 

responda a demanda inicial da situação, sobretudo, assessorando o Promotor de Justiça na 

adequação e efetivação dos serviços, programas e ações existentes para a população.  

Para isso, é preciso que a (o) psicóloga (o) ofereça uma escuta qualificada ao 

indivíduo e/ou sua família levando em consideração a singularidade da situação apresentada, 

desvinculada do senso comum e das representações sociais sobre determinado tema, bem 

como propor estratégias para a garantia da promoção da saúde e da qualidade de vida da 

população, contribuindo para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência e opressão, conforme o Código de Ética da profissão.  

Entretanto, esta prática não está livre de complexidades e tensionamentos, 

principalmente se analisarmos a história da psicologia no Brasil, da sua inserção nas políticas 

públicas e de assistência à crianças e adolescentes. Acredito que a história se faz no presente, 

e se analisarmos este enredo de forma linear ou não linear, podemos dizer que um dos 

personagens desta sequência de fatos até então narrada, a (o) psicóloga (o), vivencia uma 

trama no presente à qual se mistura uma trama do passado.  

[...] Uma das questões centrais da Psicologia, hoje, se localiza, exatamente, no 

fato de não termos clareza conceitual sobre o fenômeno com o qual 

trabalhamos e de não nos darmos conta do homem liberal que se esconde por 

detrás de nossos (des) conhecimentos. (Bock, 1999, p. 17). 

https://www.resumoescolar.com.br/quimica/mistura-materiais-homogeneos-e-heterogeneos-e-aquecimento-dos-materiais/
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O exercício profissional em Psicologia ocorre estreitamente associado às concepções 

de homem e de mundo que permeiam esse campo. Nesse sentido, uma das tarefas colocadas 

às psicólogas do Ministério Público é a de se posicionar e se reavaliar cotidianamente, pois a 

grande parcela dos estudos psicológicos solicitados à DASP corresponde à avaliação 

psicológica de sujeitos e de famílias distantes da realidade dos profissionais deste órgão. A 

demanda endereçada ao saber psicológico neste campo sociojurídico exige que estes 

profissionais respondam através de seu discurso e prática sobre a “dinâmica familiar”, e sobre 

a capacidade ou incapacidade de uma familiar exercer os cuidados de crianças e adolescentes. 

Tais estudos psicológicos e respostas diretivas solicitadas, como a “possível necessidade de 

acolhimento”, estão atravessados por um padrão e ideal de indivíduo e família.  

 Isto convoca o posicionamento crítico dos profissionais em se posicionar diante de 

formas diferentes de existir do mundo, compreendo-se que o saber-poder da Psicologia e a 

visão de mundo dos profissionais são atravessados por códigos de conduta produzidos em 

uma sociedade em determinado território e período histórico. 

[...]Assim, ao atuar nos campos articulados por meio de políticas públicas, que 

atendem cotidianamente pessoas em condição de acentuada e/ou extrema 

vulnerabilidade social, é importante que as(os) psicólogas(os) estejam atentas 

ao fato de que, principalmente nas classes populares, os processos de 

construção subjetiva se articulam de modo mais violento, sendo o profissional 

psi, muitas vezes, potencial operador de tais práticas, em especial quando reduz 

a complexidade de elementos que interferem nos processos de produção da 

subjetividade a noções individuais, intimistas, familistas e/ou pulsionais. 

(Silva& Carvalhães, 2016, p.252) 

 A respeito disso, cabe ressaltar que neste percurso acompanhei o posicionamento 

ético-político das psicólogas da instituição em demarcar o lugar do saber psicológico no 

Ministério Público no que se diz respeito ao limite ético da Psicologia. Sobre isso, torna-se 

válido ressaltar uma situação comum nos estudos psicológicos solicitados a partir de 

procedimentos administrativos instaurados nas Promotorias da Infância e Juventude.  Refiro-

me aos limites que este saber possui em responder através de um único contato com uma 

família se a melhor decisão em um processo administrativo é o acolhimento institucional de 

uma criança, e dos limites desta profissão, pois na maioria das vezes a contribuição da 

Psicologia não corresponde à responder este questionamento de forma assertiva ou negativa. 

E isto justifica-se pelo entendimento da complexidade de tais processos e da complexidade 

que envolve a construção da concepção da situação de vulnerabilidade ou risco de crianças e 

adolescentes.  
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No tocante à esta questão, devemos considerar que a atuação institucional do 

psicólogo neste órgão refere-se predominantemente à avaliação psicológica, e o instrumento 

utilizado como apresentação de seus resultados é o relatório técnico destinado às Promotorias 

de Infância e Juventude. Nesse sentido, o destinatário do parecer psicológico construído é o 

Promotor de Justiça. Ao longo deste campo esta questão me foi sendo apresentada de modo 

que foi possível entender o movimento de adequação da linguagem da psicologia para o 

campo do direito, através de uma sutil solicitação de argumentação clara o suficiente para o 

melhor entendimento deste requerente. Além disso, nestes pareceres  

[...] uma narrativa é construída a partir dos mais variados elementos: história 

pessoal, motivações, desejos e mesmo aparências. A noção de adequação está, de certo 

modo, presente nas análises feitas. Adequação, por exemplo, quando se fala de uma 

criança e seu desenvolvimento intelectual e emocional. Adequação e aparência 

entrecruzam-se, ainda, na descrição sobre o aspecto dos jurisdicionados, sejam 

crianças ou não: se estão limpos, saudáveis, arrumados, se são maduros ou não et. 

 Nesse contexto, vale mencionar que o conceito menor permanece presente no discurso 

cotidiano dos promotores e muito deles atuam ainda sob a ótica desse conceito associado ao 

desvio, marginalidade, risco, periculosidade, presentes no Código de menores. Nesse sentido, 

podemos dizer que o presente nos convoca a atuar e refletir criticamente sobre essa história e 

transformá-la através da prática cotidiana. Na DASP a confecção dos relatórios é 

constantemente revisada (através de capacitações e estudos de casos) visando qualifica-los 

através de uma análise crítica, de forma que, ao longo deste trajeto mudanças puderam ser 

acompanhadas no que se refere à estrutura e seleção de informações consideradas relevantes 

para os relatórios.  

Entretanto, este posicionamento não é construído sem tensionamentos presentes no 

pensamento e nas práticas políticas. De acordo com Santos (2012, p.2), os profissionais que 

atuam no campo sociojurídico podem carregar características conservadoras que no poder 

judiciário impera. Percebe-se também,  que o conservadorismo existente no poder judiciário, 

acaba por vezes dificultando a atuação profissional aliada ao Código de Ética, e a respeito 

disso, podemos dizer que este desafio se coloca na atuação profissional da psicóloga (o) no 

Ministério Público.  

 Nesse viés, torna-se válido mencionar que no organograma da instituição os 

psicólogos são nomeados como assessores técnicos dos promotores, nesse sentido o trabalho 

deve se reportar sempre à eles, a partir de uma solicitação de estudos psicológicos a serem 

desenvolvidos. E isto não se vale apenas para a psicologia, pois todos os profissionais deste 
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órgão devem subsidiar os promotores em uma tomada de decisão, através de posicionamento 

processual dentro do procedimento instaurado em uma promotoria. Entretanto, pontua-se a 

respeito da situação específica da psicologia, que não são raras as vezes em que as 

solicitações de estudo encaminhadas se esbarram com o Código de Ética da profissão. 

As demandas de trabalho que se apresentam ao psicólogo são acompanhadas, 

muitas vezes, por expectativas no sentido de que esse profissional seja capaz de 

fornecer explicações e soluções definitivas aos problemas existenciais que 

assolam o ser humano, tanto no âmbito do trabalho psicoterapêutico quanto em 

outra orientação. A essas expectativas, que derivam geralmente de um 

desconhecimento ou de distorções acerca do trabalho desse profissional, e de 

não estar a sociedade suficientemente esclarecida sobre a amplitude, as 

especificidades e as limitações da sua intervenção, ou mesmo sobre as 

contribuições que ele pode lhe prestar, associa-se o fato de que boa parte da 

representação social vigente a respeito da Psicologia e do trabalho do psicólogo 

ainda é a do psicólogo clínico, atuando somente em consultório e com pessoas 

de uma camada social mais elevada da população, portanto com uma atuação 

elitizante. (Krawulski, 2004, p.36) 

Diante desse contexto, as práticas psicológicas no campo jurídico são reguladas pelo 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) e pelos Conselhos Regionais de Psicologia (CRP). 

Esses conselhos contam com uma série de resoluções que instituíram o Manual de Elaboração 

de Documentos Psicológicos, que oferece orientações quanto aos princípios norteadores 

(princípios técnicos da linguagem escrita, princípios técnicos e éticos); modalidades 

(declaração, atestado, laudo/relatório, parecer) conceitos, finalidades e estruturas 

(identificação, descrição da demanda, procedimentos e análise dos dados, conclusão) e 

também sobre a validade do conteúdo e guarda. (Barreto & da Matta Silva, 2011, p. 8). 

Cabe destacar que, segundo Ayres & Valadares (2014) a discussão da psicologia pelo viés 

da ética e dos direitos humanos constitui o cotidiano desses Conselhos. As autoras realizaram 

estudo sobre os dados levantados pela Comissão de Orientação e Ética (COE), comissão 

permanente no Sistema Conselhos de Psicologia, que tem como finalidade receber denúncias 

contra psicólogos em seu exercício profissional, avaliar essas denúncias e instruir processos 

éticos contra estes profissionais. As autoras constataram que, em sua maioria, as denúncias e 

as representações éticas contra psicólogos em seu exercício profissional versavam sobre 

laudos psicológicos elaborados por psicólogos clínicos que desembocavam na justiça. Esses 

profissionais, “sobreimplicados com a demanda que lhes era solicitada, colocavam-se no lugar 

de ‘peritos’, fazendo afirmações, determinando ‘sentenças’, construindo histórias e selando 

vidas.” (p. 18). 
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A respeito disso, devemos recordar que o surgimento da relação entre a Psicologia e o 

campo jurídico foi atravessado pela perspectiva médico-legal do século XIX e associado ao 

controle social. Nesse sentido, a psicologia se apresentava como um dos instrumentos capazes 

de determinar as causas dos desvios de conduta e, assim, determinar “as causas do desvio do 

menor” através do uso de testes e da análise da personalidade infantil, possibilitando ações 

preventivas e de correção das mesmas.  Os laudos técnicos daquele período reproduziam o 

padrão das elites sociais no que diz respeito à família, trabalho e moradia, e um exemplo desta 

prática foi o Laboratório de Biologia Infantil, órgão anexo ao Juizado de Menores, cujo 

objetivo se destinava à auxiliar o Juizado nas funções de abrigar e distribuir as crianças que 

necessitavam de proteção e assistência pelas diversas instituições disponíveis. (Cruz, 

Hillesheim & Guareschi, 2005, p 44). 

 Além disso, outro analisador possível neste campo diz respeito ao fato de que não são 

raras as vezes em que os estudos psicológicos solicitados não correspondem à competência do 

psicólogo. Por diversas vezes acompanhei a necessidade das profissionais em posicionar que 

o seu trabalho não está a serviço de determinadas tarefas, como de tirar cópia de documentos, 

de entrevistar vizinhos para coletar impressões de uma família, de acompanhar oficiais de 

justiça em diligências, fazer o levantamento de vivos e mortos de uma família, etc. Assim 

como, de situar que a Psicologia possui limites, e que verificações e estudos de acessibilidade 

de uma instituição, por exemplo, devem ser realizadas por um perito especializado, pois não 

possuímos tal competência, e que esta não é a contribuição possível da Psicologia. 

 Vale mencionar que a hierarquia institucional ilustrada impera e se manifesta de 

diferentes formas nesta instituição e extrapola os limites do território do Ministério Público. 

Essa questão se incide também sobre o saber e a atuação de psicólogos da rede, pois assim 

como já relatado por promotores de justiça, existe uma maior confiança destinada ao trabalho 

da equipe técnica do Ministério Público e de seus pareceres técnicos se comparados aos de 

psicólogos da rede SUS e SUAS. Em diálogos trocados com as psicólogas do DASP, a 

hipótese levantada pelas profissionais é que isto se deve à frequência de relatórios 

inconsistentes apresentados pelo saber técnico dos profissionais de tais redes de políticas 

públicas. Sobre isso, para além de uma análise possível da hierarquia institucional, faz-se 

necessário apontar a gravidade desta situação acompanhada neste campo.  

 Por diversas vezes o conteúdo apresentado em nos relatórios encaminhados às 

Promotorias apresenta omissão de informações; em outras, os técnicos repetem o relatório 
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enviado em meses anteriores, mudando apenas a data e mantendo a mesma estrutura de texto 

já enviada. Além disso, algumas instituições não remetem relatório atualizado das famílias, 

por mais que este pedido seja realizado por reinteradas vezes, e em muitos casos estes 

relatórios não correspondem a um acompanhamento continuado e mais aprofundamento de 

sujeitos e de famílias.  

 A respeito disso, a documentação referente aos procedimentos solicitados pelas 

Promotorias para o DASP incluem relatórios ou informações técnicas de que o usuário não 

aderiu ao acompanhamento proposto, responsabilizando apenas o usuário e indicando que, 

após uma única tentativa e estratégia, a avaliação e criação de vínculos com estes sujeitos não 

foi concretizada. Ademais, muitos relatórios não apresentam uma continuidade, ou seja, não 

se é apresentado nesses relatórios um acompanhamento, apenas atendimentos pontuais e 

iniciais. Entretanto, os serviços do SGD são dispositivos de acompanhamento continuado, de 

longo prazo, que possuem ferramentas e recursos, além da articulação com outros serviços, 

possibilidade de busca ativa, de visita domiciliar e de atendimentos no território.  

 Cabe mencionar que os procedimentos encaminhados ao Ministério Público e à equipe 

do DASP deveriam ser solicitados quando há um limite colocado na rede de saúde e 

assistência, ou quando todas as tentativas possíveis já foram esgotadas pela rede. Isto significa 

dizer que, somente quando tais dispositivos estiverem diante da impossibilidade de resolver 

ou solucionar algum problema que esse procedimento precisa ser judicializado. Entretanto, 

não é isto que está se desenvolvendo na prática, pois em muitas vezes as solicitações enviadas 

aos profissionais deste órgão ministerial encaminham intervenções que são pertinentes à rede, 

e que possuem potencialidade apenas em uma clínica ampliada e acompanhamento 

sistemático e contínuo. 

 Cabe esclarecer que a proposta da discussão levantada não pretende se deslocar para a 

“culpabilização” de psicólogos e desqualificação da Psicologia, mas sim apontar a 

necessidade de construção de um dever-fazer da psicologia e de novas possibilidades de 

atuação no campo das redes de práticas/políticas públicas e sociais. A aposta desenvolvida 

neste estudo é de que o trabalho “psi” implicado com questões sociais deve ultrapassar as 

barreiras ainda existentes em seu campo. (Barbosa, Ayres, Princeswal,Carvalho & Oliveira, 

2002, p.214)  

 Portanto, diante desse contexto como contribuição a esta reflexão utilizarei um relato 

de caso, que pude acompanhar e participar (desde a recepção da documentação de solicitação 
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do estudo psicológico, as intervenções dos instrumentos técnico-operativos, até a produção do 

parecer técnico) para abordar diversos atravessamentos pertinentes à minha experiência que 

julgo ser de grande relevância em minha formação e construção de um dever-fazer da 

psicologia. 

4.2.  Trocando olhares e construindo novas perguntas: Um relato de caso. 

O acompanhamento deste estudo psicológico teve seu inicio no Sistema de Garantia de 

Direitos de Volta Redonda e no campo sociojurídico do Ministério Público em dois mil e 

quatorze após o Conselho Tutelar efetuar Registro de Ocorrência na Delegacia Legal e 

solicitar o posterior acolhimento institucional de três irmãos, a fim de lhes resguardar a 

integridade física. O Conselho Tutelar, porta de entrada para o sistema jurídico-assistencial, é 

o órgão encarregado de receber as denúncias de violação de direitos, maus-tratos e violência e 

de tomar as providências necessárias para a realização das medidas protetivas. Nesse sentido, 

quando a família não cumpre o seu dever estabelecido de proteção dos direitos, ou é a própria 

agente de violação ou de violência de qualquer natureza contra suas crianças e adolescentes, 

ela se torna passível de ação judicial. (Moreira, 2014, p. 30). 

O acolhimento institucional é espaço de proteção provisório e excepcional, destinado 

às crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco ou que tiveram seus direitos 

violados. Ele integra os serviços de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e embora ainda seja reconhecido pelo termo “abrigo“ ele vem sendo substituído por 

“acolhimento” conforme as orientações descritas no Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa da Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária (2006).  Segundo as 

Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento Para Crianças e Adolescentes (2009), o 

serviço deve oferecer acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do 

convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, 2003. art. 101), em função de 

abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados 

de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio 

com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. 

(p.68). 

Pontua-se que a instituição de acolhimento de Volta Redonda - a Fundação Beatriz 

Gama - possui atualmente três unidades descentralizadas e localizadas em regiões distintas no 

município. Ela é destinada às crianças e adolescentes de ambos os sexos, oriundos do 

município de Volta Redonda, salvo outros municípios quando sob medida protetiva e carta 
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precatória. A instituição possui capacidade declarada para acolher até trinta 

crianças/adolescentes, sendo dez em cada unidade, e o trabalho social e psicológico essencial 

ao serviço se constitui através das visitas domiciliares, estudos de casos, encontros e 

abordagens com familiares e acolhidos. 

Segundo o relatório do conselheiro tutelar destinado a esta instituição de acolhimento, 

esses irmãos - um menino e uma menina - de três e quatro anos respectivamente, teriam 

sofrido agressões físicas perpetradas pelo padrasto. Segundo este documento, a genitora das 

crianças teria sido conivente com as agressões, além de queimar a mão de seu filho com uma 

colher “no intuito de corrigi-lo”. Pontua-se que as crianças permaneceram nesta instituição ao 

longo de dez meses, e após o desligamento alguns encaminhamentos foram solicitados a fim 

de que um acompanhamento da família fosse realizado através da rede do município que 

integra o Sistema de Garantia de Direitos. 

No ano posterior a este desligamento, as crianças foram novamente acolhidas nesta 

instituição logo após o Conselho Tutelar de Volta Redonda receber uma denúncia de agressão 

física praticada pela genitora. A denunciante foi a instituição de ensino onde as crianças 

estudavam e a medida adotada pelo Conselho foi a de retira-las da mencionada escola na 

mesma data da denúncia, ao fim do turno escolar, e acompanha-las para realizar Registro de 

Ocorrência na Delegacia Legal e atendimento médico no hospital municipal. Pontua-se que ao 

longo desse estudo uma complexidade de analisadores foram encontrados e relatados por 

diversos serviços e profissionais, posteriormente confirmados ou confrontados pela genitora 

das crianças.  

Nesse contexto, as crianças que foram acolhidas já haviam completado cinco e quatro 

anos respectivamente, e uma das Promotorias de Infância e Juventude de Volta Redonda 

realizou a solicitação de estudo psicológico referente à avaliação do irmão destas crianças, de 

um ano de idade, que permaneceu sob os cuidados dos genitores. A demanda de estudo visava 

obter resposta quanto à possível situação de vulnerabilidade desta criança que permanecia na 

residência do casal, além da verificação da necessidade de medidas protetivas.  

Os instrumentos técnico-operativos utilizados nesse estudo consistiram-se de contato 

com o CRAS, CAPS AD, Unidade Básica de Saúde, Conselho Tutelar, Centro Especializado 

em Atendimento à Mulher (CEAM), a Escola Municipal mencionada e uma Organização Não 

Governamental (ONG) do município que oferece atendimento à crianças e adolescentes 
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vítimas de violência, e que acompanhou esta família. Além disso, realizamos visita ao 

acolhimento institucional e visita domiciliar na residência da genitora das crianças. 

4.2.1.  Compreendendo e construindo analisadores 

Analisador 1 – A família pobre, o papel e contexto social. 

Primeiramente, devemos contextualizar que no período do primeiro acolhimento 

destes dois irmãos no ano dois mil e quatorze a genitora das crianças foi expulsa da residência 

adquirida através do Programa “Minha Casa Minha Vida” do governo federal, pelos vizinhos 

que viviam em torno de sua moradia sob de ameaças de violência física e de intimidação. A 

respeito disso, segundo o CRAS do território, inicialmente os vizinhos expulsaram o padrasto 

das crianças da comunidade após presenciarem uma violência física perpetrada por ele contra 

sua enteada, de quatro anos. Ao sair da residência, ele levou consigo toda a mobília da casa e 

os vizinhos sensibilizados auxiliaram a genitora das crianças doando-lhe móveis. Porém, as 

pessoas daquela vizinhança presenciaram este senhor nas proximidades da residência e 

concluíram que a genitora das crianças estava recebendo-o, e por não tolerarem que ela 

compactuasse com aquela violência praticada por ele, expulsaram-na também. Assim, toda a 

família mudou-se deste território e passou a residir em outro. Neste período a mãe das 

crianças assinou um termo de desistência para eliminar possíveis dívidas com o programa 

habitacional. 

No tocante ao novo acolhimento, a técnica de referência desta família neste Centro se 

posicionou de modo a compreender que a genitora apresentava “resistência” em ir ao CRAS, 

e não aderia aos acompanhamentos nos demais serviços da rede, apesar de mostrar-se solícita 

nas conversas iniciais quando as propostas eram realizadas. Entretanto, esta genitora alegava 

possuir falta de recursos financeiros para se deslocar e comparecer aos serviços, e a assistente 

social considerava que isto prejudicava e inviabilizava o comprometimento dos acordos 

estabelecidos com os serviços e o deslocamento até eles. Além disso, cabe destacar que o 

território referente à residência da genitora era distante do território onde seus filhos estavam 

acolhidos, e dessa forma ela apresentava dificuldades para visita-los. Diante desse contexto, 

visitas domiciliares eram realizadas pela equipe deste CRAS. 

Ressalta-se que durante a visita domiciliar realizada pela equipe deste CRAAI, esta 

genitora verbalizou o desejo em voltar a estudar e realizar um curso profissionalizante para 

trabalhar e proporcionar uma vida melhor aos filhos. Informou estar desempregada à época, 
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bem como o seu companheiro, e dessa forma a única renda da família era proveniente do 

Programa Bolsa Família. Além disso, vale mencionar que o valor do aluguel do imóvel onde 

residia a família era equivalente a 80% desta renda.   

Cabe analisar diante desse contexto social que de acordo com o ECA (2003, art. 26): 

“A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou 

suspensão do poder familiar”. Entretanto, apesar das inovações no campo da justiça infanto-

juvenil e das mudanças de referenciais e paradigmas com reflexos, inclusive, no trato da 

questão do acolhimento “uma lei não se estabelece por si só enquanto prática” (Nascimento, 

2012, p. 40). Nesse sentido, de acordo com a autora a cultura sobre a institucionalização de 

crianças e adolescentes de famílias pobres ainda é marcada pela cultura estabelecida na 

vigência do Código de Menores – referindo-se ao argumento naturalizado sobre a preferência 

pela institucionalização da criança à sua permanência no seio de sua família pobre. Assim, 

torna-se importante o exercício de reflexão do passado, pois foi através do discurso da 

proteção, que o poder judiciário sob a vigência do Código de Menores atuou durante muitos 

anos impondo a retirada da criança pobre de sua família. 

 Nascimento (2012, p. 39) aponta que este argumento ganhou tanta força entre as 

famílias que elas passaram a acreditar que a internação seria o meio mais adequado para a 

proteção de seus filhos. Essa naturalização e subjetivação de vidas e famílias apontavam para 

a existência de uma verdade única sobre como educar os filhos e que, além disso, a atitude de 

se colocar as crianças pobres em estabelecimentos fechados seria um meio de inserção e de 

adaptação social. Dessa maneira, podemos dizer que em nome da proteção e do cuidado, 

movimentos de controle e de aprisionamento da vida foram implantados e respaldados pela 

prática jurídica. Nesse sentido, com o Código de Menores se estabeleceu uma forte aliança 

entre proteção e governo de condutas, e foi introduzido um sentimento de incapacidade das 

famílias pobre em cuidar dos seus filhos. Nesse viés, essa cultura ainda se faz no presente de 

modo que, apesar dos avanços proporcionados pela implementação do ECA,  

[...] a família pobre foi ganhando um novo estatuto: família 

negligente, categorização que passa a justificar a intervenção estatal e 

a continuidade da retirada de crianças e adolescentes de suas famílias. 

Em poucas palavras: não se retira por pobreza, mas por negligência, e 

são os pobres os considerados negligentes. 

 Portanto, devemos considerar que as novas medidas de intervenção e de proteção de 

crianças e adolescentes - se não analisadas de forma crítica e contextualizadas na história da 
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produção de infâncias desiguais - podem continuar produzindo a subjetivação de famílias e 

crianças pobres, e os punindo através de intervenções jurídicas e sociais. Como com a 

destituição do poder familiar, com acolhimentos apressados e com a imposição de normas de 

conduta. (Nascimento, 2012, p. 40). 

Analisador 2 – A judicialização da vida no campo da Saúde Mental 

Outro contato possível e importante nesse caso narrado foi realizado com uma psicóloga do 

CAPS AD II do município, dispositivo onde a genitora iniciou acompanhamento no ano de 

dois mil e quatorze. Recordo-me que este foi um dos primeiros contatos que estabeleci com a 

rede de saúde mental do município através do Ministério Público, e que a minha experiência 

anterior de estágio curricular neste mesmo CAPS atravessou meu olhar sobre este 

acompanhamento e sobre o modo específico da entrada desta genitora neste Centro. Ressalta-

se que esta entrada no dispositivo de saúde mental não ocorreu através do encaminhamento 

dos serviços que compõem o SGD, nem tão pouco através de demanda espontânea, mas sim 

através de uma decisão judicial estabelecida após o primeiro acolhimento de seus filhos.  

Sendo assim, o Poder Judiciário, ao identificar a ocorrência de uma situação de 

violência física, adotou as medidas cabíveis a fim de cessar os efeitos da violação de direitos 

dessas crianças. Esta situação e tipo de entrada no serviço atravessou meu percurso de estágio 

neste mesmo CAPS no ano de dois mil e dezesseis, momento no qual tive a oportunidade de 

participar como estagiária de um grupo cujo público-alvo eram mulheres que apresentavam 

sofrimento decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. Durante esse percurso, pude 

escutar - e atualizar a escuta - sobre as histórias de vidas de diferentes mulheres, de diferentes 

territórios deste município e sobre a forma como essas vidas tiveram entrada neste CAPS AD.  

Assim como na vida desta genitora que nos ocupamos neste caso, outras vidas de mulheres 

foram atravessadas por decisões judiciais que estabeleceram o acompanhamento terapêutico 

neste dispositivo de saúde mental visando o rompimento do uso de álcool e outras drogas. Tal 

decisão é utilizada para determinar juridicamente a inserção de genitoras neste tratamento 

terapêutico como condição para a reinserção de crianças nos lares de suas famílias e também 

como requisito para a não destituição do poder familiar. 

 Nesse sentido, gostaria abrir um parêntese e incluir outro analisador neste contexto, 

que permanece como uma questão ainda não esgotada para mim: trata-se do questionamento e 

problematização das práticas da psicologia frente ao sistema de justiça bem como, da 

problematização das práticas do sistema de justiça frente às possibilidades da psicologia.   
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Questiono-me sobre este tipo de entrada no CAPS marcada por uma especificidade 

que acredito ser elementar para a psicologia, pois diferente das complexidades e desafios 

encontrados no acompanhamento e construção de Projetos Terapêuticos Singulares de 

usuários que permanecem no CAPS por uma voluntariedade, neste tipo de entrada as 

genitoras não apresentam uma demanda própria de se submeter a um tratamento psi, pois esta 

demanda é do Outro, ou seja, do Poder Jurídico. Dito isto, pude acompanhar que em muitas 

das vezes, apesar da presença constante e da preocupação em assinar a folha de presença nos 

grupos terapêuticos, muitas dessas mulheres não demonstravam o interesse em falar ou estar 

neste espaço.  

Nesse sentido, se a fala do sujeito sobre si - ou a associação livre -  é condição 

primeira para um acompanhamento “psi”, seja ele atravessado por qualquer psicologia ou pela 

psicanálise, de que forma este tipo de decisão estabelece de fato um acompanhamento 

psicológico a estas usuárias? De que forma esta judicialização da vida de diversas genitoras 

está sendo questionada e analisada pelos CAPS AD que as recebem? E mais: de que forma 

este tipo de decisão estabelecida pelo poder jurídico não obedece e dá primazia aos interesses 

desse campo e não às possibilidades de um saber psicológico? 

Analisador 3 – A violência doméstica e institucional contra a mulher. 

Para além deste apontamento sobre o acompanhamento desta genitora neste CAPS ad, 

gostaria de me dedicar ao posicionamento da psicóloga deste dispositivo a respeito desta 

usuária referenciada por ela. Segundo a profissional “psi”, esta senhora apresentava estar bem 

após vivenciar um rompimento na relação com o companheiro e não vinha fazendo o uso de 

substâncias psicoativas. A partir desse contato, fomos informados pela primeira vez que esta 

mulher possuía uma história pregressa de situação de violência sexual, física e de negligência 

em sua infância e adolescência, perpetradas pelo seu padrasto e sua genitora. O seu PTS 

consistia-se em consultas com a médica psiquiatra, acompanhamento individual com a 

psicóloga de referência e a participação no Grupo de Mulheres. A profissional ressaltou que 

uma das demandas desta senhora nesse período, além do histórico do sofrimento derivado do 

uso abusivo de drogas, seria decorrente do sofrimento vivenciado após uma tentativa de 

suicídio cometida por ela.  

Em sua análise, a psicóloga afirmou que ela apresentava motivação para mudanças em 

sua vida e se esforçava na superação do uso abusivo de drogas, mas isto não se valia para o 

rompimento com a situação de vulnerabilidade vivenciada através da violência doméstica 
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sofrida pelo companheiro. Em suas palavras a relação do casal era “problemática” e 

“doentia”, e causava grande preocupação a este CAPS, e também ao CREAS e ao CEAM à 

época.  

Em continuidade, a psicóloga informou que a referida senhora falava dos filhos com 

amor e carinho, e em sua avaliação, a usuária estava “doente e instável”, mas possuía “um 

lado saudável”, onde manifestava o desejo de ser uma “boa mãe”. Nesse viés, versou que as 

agressões que a usuária realizou contra seu filho, principalmente a mais grave que resultou em 

queimaduras, eram compreendidas por ela como correção, e que não considerava em sua 

avaliação que tais agressões foram feitas de forma “perversa”, descontextualizadas do “ciclo” 

de violência que ela estava inserida. Por este motivo, afirmou que a mencionada precisa de 

um maior acompanhamento da rede de saúde e proteção. 

Vale mencionar, que em continuidade realizamos contato com a Unidade Básica de 

Saúde do território da família e fomos informados que a equipe dessa Unidade havia 

realizado recente visita domiciliar neste mesmo período e não haviam registros que 

indicassem possível situação de risco ou vulnerabilidade da criança que permanecia sob os 

cuidados dessa genitora. Entretanto, a profissional desta Unidade relatou que nessa visita a 

equipe percebeu que esta senhora se encontrava abatida e com um hematoma na região ao 

redor dos olhos, e também com lesões avaliadas como possíveis marcas corporais de 

agressão física. Entretanto, informou que estes profissionais não realizaram intervenção ou 

encaminhamento para outro serviço da rede de saúde ou proteção sob a justificativa de que 

aquela investida da equipe na residência se tratava apenas de uma atualização de cadastro. 

Em seguida, estabelecemos contato com o CEAM e fomos informados pela Assistente 

Social que no ano de dois mil e quinze uma reunião foi realizada em conjunto com o 

Ministério Público e com os serviços da rede de saúde e assistência social do município de 

Volta Redonda, sobre a situação da genitora em específico. Entretanto, a técnica não soube 

precisar os serviços que estavam presentes. Segundo ela, nessa reunião todos os presentes 

avaliaram que a usuária em questão não era “perfil” para o atendimento neste Centro, pois ela 

não se encontrava em situação de violência e havia assumido seu relacionamento com o 

companheiro.  

Além disso, em continuidade, estabelecemos diálogo com a psicóloga de referência da 

genitora no CEAM. Questionada sobre o acompanhamento dispensado por este serviço, ela 

informou que o atendimento mais recente havia sido realizado no ano de dois mil e dezesseis 
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através de uma visita domiciliar realizada por ela e em sua avaliação, apesar da dificuldade 

financeira apresentada, de acordo com as suas palavras ela estaria vivendo “de forma 

tranquila”, sem apresentar situação de agressão ou violência.  

Entretanto, apesar dessa avaliação relatada, a profissional verbalizou em seguida que a 

assistida não retornou e não entrou mais em contato com o CEAM, e não soube informar se 

esta falta de contato com o serviço acontecia em decorrência do cessamento da violência 

doméstica ou pelas dificuldades financeiras apresentadas por ela de se deslocar até aquele 

serviço. Nesse viés, informou também não ter conhecimento sobre o novo acolhimento das 

crianças e não ter competência para avaliar se a criança alvo deste processo instaurado pelo 

Ministério Público se encontrava em situação de risco. 

Destaco que pela primeira vez permiti que um tensionamento aparecesse no meu 

contato com esses serviços e profissionais ao me esbarrar com a falta de acolhimento e 

acompanhamento sistemático da rede com esta genitora e família. Entretanto, sinalizo que tal 

postura foi realizada de forma respeitosa, e através uma aposta de que o contato com esses 

profissionais e o tensionamento resultante da demonstração de outra perspectiva sobre o caso, 

poderia ser mais produtiva do que um registro em relatório administrativo, respondido ao 

Ministério Público, cujos rementes são os promotores de justiça. E mais produtivo também do 

que me deter às posteriores reflexões discutidas apenas com a equipe da DASP, quando este 

estudo tomasse o seu fim.  Nesse sentido, fui me atentando para o fato de que para além do 

trabalho prescrito dos psicólogos do Ministério Público, as intervenções, trocas e 

compartilhamentos com profissionais da rede de políticas públicas se faziam necessárias no 

trabalho real desses psicólogos. 

 Além disso, vale mencionar que ao longo deste estágio pude perceber que em 

processos nos quais as genitoras são consideradas como coniventes à situações de violência 

dos companheiros para com seus filhos, ou quando são a própria agente de violação – como 

apresentado no primeiro processo de acolhimento institucional deste caso – além de perderem 

ou correrem o risco de perder a destituição do poder familiar, por vezes elas não são 

acompanhadas pela rede de saúde e de proteção por serem consideradas como violadoras de 

direitos.  

 Somado-se a isto, pude perceber que em muitos procedimentos jurídicos de solicitação 

de acompanhamento da rede relativos à suspeita de violência contra crianças e adolescentes, 

os serviços sentenciam os suspeitos de cometer violação contra crianças e adolescentes 
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mesmo antes de uma audiência ter sido realizada e a violência ter sido comprovada. Nega-se o 

atendimento a estas pessoas e por vezes não se constrói um olhar para esta família livre de 

preconceitos e interferências morais dos profissionais. Ao longo deste estágio essa questão foi 

me atravessando e de certa forma, causando uma angústia ainda existente sobre esta situação. 

Estes procedimentos apresentam complexidade, necessidade de um acompanhamento em rede 

através de uma equipe transdisciplinar e de um olhar ampliado para as diversas singularidades 

de cada caso. E, além disso, as medidas adotadas não devem ter por objetivo a produção de 

culpabilização ou punição de genitores, mas sim a garantia de direitos de crianças e 

adolescentes, como a convivência familiar, seja através da família biológica ou não, conforme 

preconiza o ECA. 

Analisor 4 – A prescrição do direito à convivência familiar, a produção de rótulos 

e diagnósticos. 

Dando continuidade a este estudo, realizamos visita à FBG, instituição onde as 

crianças permaneceram acolhidas após decisão judicial dos dois procedimentos ilustrados. 

Pontua-se que neste momento, fomos informadas que a genitora dessas crianças foi acolhida 

nesta mesma instituição em sua adolescência, sendo reconhecida pelas profissionais. O 

acolhimento foi estabelecido após a aludida sofrer diversas violências em sua adolescência, 

como já citado, e ela permaneceu institucionalizada até completar dezoito anos, desligando-se 

desta instituição sem nenhum tipo de relação familiar e tendo como referência apenas um 

namorado no período. 

 A respeito da situação das crianças acolhidas, as profissionais técnicas do 

acolhimento institucional informaram que um dos irmãos, aquele que sofreu a agressão mais 

grave, manifestava vontade de retornar à sua residência. E quando questionadas sobre a 

possibilidade de reinserção na família, disseram não saberem avaliar se no momento este seria 

o melhor procedimento a ser feito. Além disso, expuseram que os irmãos apresentam uma 

“compulsão” em seus comportamentos, e que a tentativa e concretização de pequenos furtos 

seriam realizados constantemente pelas crianças, no ambiente escolar e no acolhimento 

institucional. Verbalizou que tais comportamentos poderiam ter como explicação uma 

“patologia”, “um problema de ordem biológica” e que por este motivo compreendiam ser 

necessária uma avaliação psiquiátrica sobre tais comportamentos e possível acompanhamento 

psicológico. Ademais, versaram sobre como este comportamentos das crianças poderiam 

afetar a inserção delas em uma família substituta. 
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Em continuidade, realizamos contato com a orientadora educacional da escola 

municipal onde as crianças estudavam. Segundo seus relatos, após o acolhimento institucional 

o menino permanecia mais tranquilo, ao passo que a menina não apresenta nenhuma 

alteração, demonstrando-se calma e colaborativa. Esclareceu que a maior queixa em relação 

ao menino não se tratava dos furtos cometidos por ele, mas sim, sobre seu comportamento 

agressivo para com os colegas de escola. No entanto, informou que ambos os irmãos eram 

muito queridos pelo corpo docente da instituição de ensino. Acrescentou que, desde o 

acolhimento o menino estava se comportando de maneira excelente, e, que desde o 

afastamento da companhia da genitora as crianças estavam demonstrando melhores resultados 

escolares. A cerca dos supostos furtos realizados pelas crianças e relatados pela instituição de 

acolhimento, a pedagoga informou desconhecer tais fatos e exprimiu que os alunos da 

instituição não teriam se queixado de sumiços de objetos em nenhum momento.  

Em sequencia, demos continuidade a este estudo e realizamos visita domiciliar a 

residência da família. Fomos recebidas por essa genitora, e o seu companheiro ao ser 

informado de nossa presença logo se retirou da casa. A recepção realizada por ela foi 

acolhedora, de modo que fomos convidadas a entrar e nos sentar em sua sala de estar. Nesse 

cômodo estava a criança, com seus brinquedos e olhar confuso, pois afinal éramos pessoas 

desconhecidas adentrando em seu lar e alterando a rotina estabelecida pela família naquela 

manhã. De forma tímida ela se desculpou pela condição material do sofá em que nos 

acomodamos e em seguida a criança nos apresentou seus brinquedos. Recordo-me que 

prontamente ela nos convidou para brincar. 

 A respeito do acolhimento vivenciado pelos seus filhos e sobre o acompanhamento da 

rede que compõem o SGD, essa senhora afirmou que após o desligamento das três crianças da 

instituição de acolhimento Fundação Beatriz Gama, um encaminhamento foi realizado para a 

que a referida fosse acompanhada pelos serviços CAPS AD, CEAM e CREAS. Ela informou 

que estava à época há quase dois anos sem fazer uso de substâncias psicoativas, e sua 

principal motivação teria sido a possibilidade de cuidar melhor dos filhos. Questionada sobre 

o fim do tratamento no CAPS AD, a referida nos inteirou que deixou de realizar o 

acompanhamento após suspender o uso das substâncias. Versou que esta interrupção ocorreu  

após perceber que a permanência naquele dispositivo e participação em grupos, onde outras 

usuárias relatavam o uso abusivo de drogas e problemas familiares, não lhe estava sendo 

benéfico. Interpelada sobre o acompanhamento no CEAM, disse não sofrer mais violência do 

companheiro e quanto ao CREAS, relatou que os profissionais desse Centro lhes transmitiram 
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que a escola municipal onde as crianças estavam matriculadas lhe forneceria passagem de 

transporte público para o primeiro atendimento naquele Centro, e segundo seu relato, ela 

utilizou essa passagem e permanecia aguardando um retorno do remetido serviço, que até o 

momento não havia sido realizado.  

Ressalta-se que a genitora permaneceu muito emocionada durante seus relatos e nos 

expôs não ter se arrependido de ter tido os filhos, acrescentando que eles eram tudo o que ela 

possuía em sua vida.  Versou sobre as violências que viveu, e relatou que possuía vínculo 

afetivo apenas com sua avó materna, residente em território distante da família. Como se 

tratava de um período de final de ano pediu-nos para que as crianças pudessem passar as 

comemorações e feriados de fim de ano em sua residência. Torna-se oportuno pontuar que o 

genitor dessa criança retornou posteriormente á residência, e com uma linguagem agressiva 

versou que já havia conversado com a companheira sobre a necessidade de não agredir o 

filho, ameaçando-a em seguida de forma ainda mais violenta.  

Posteriormente, os genitores fizeram críticas à postura e à forma como o Conselho 

Tutelar atuou. Disseram que sem comunicá-los, o conselheiro retirou as crianças da escola 

municipal, afirmando à instituição que a Promotoria de Justiça de Infância e Juventude teria 

solicitado um novo acolhimento dos irmãos. Os genitores foram tomar conhecimento da 

intervenção somente após terem ido à escola, localizada perto de sua residência, pois as 

crianças estavam demorando mais tempo do que o de costume para retornar da escola. Além 

disso, versaram que não foram informados para onde as crianças teriam sido levadas e qual o 

procedimento seria adotado. Nesse sentido, afirmaram que ainda naquela data permaneceram 

sem nenhum tipo de informação sobre seus filhos, apesar de terem se deslocado 

imediatamente ao Ministério Público Estadual e à todos os serviços nos quais foram 

informados que as crianças poderiam estar.  Versaram que no dia posterior se direcionaram a 

Fundação Beatriz Gama objetivando saber se as crianças estavam na instituição, e que apesar 

da inicial resistência dos funcionários em lhes informar, foi transmitido a eles que elas 

estavam novamente institucionalizadas no acolhimento. 

Pontua-se que durante todo o processo de coleta de informações para a confecção do 

relatório deste estudo, observamos que posteriormente à reintegração familiar das crianças, 

após o primeiro acolhimento realizado, não houve efetivamente um acompanhamento 

articulado entre os serviços que compõem a rede socioassistencial do município, e que apesar 

de alguns encaminhamentos terem sido empreendidos, essas ações se mostraram ineficazes.  



70 
 

Entretanto, segundo Oliveira (2007) durante todo o processo de reintegração familiar, 

a criança deve ser ouvida (como percebe sua situação, para onde quer ir, com quem pretende 

permanecer, quais são seus desejos), e a família também deve ter garantia de atendimentos, 

para que os motivos que levaram ao afastamento sejam solucionados. Além disso, a 

reintegração familiar deve ser feita de forma gradativa, planejada e acompanhada pela equipe 

interprofissional do serviço de acolhimento. Esse apoio às famílias e aos seus membros deve 

ser realizado através da articulação eficiente da rede de atendimento das diferentes políticas 

públicas, a fim de garantir o acesso a serviços de educação, de saúde, de geração de trabalho e 

renda, de cultura, de esporte, de assistência social, dentre outros. 

A partir do exposto e do relato deste caso, ressalta-se que uma das questões a serem 

analisadas quanto ao direito de crianças e adolescentes trata-se de como um sistema que a 

priori deveria ser de proteção e de garantia de direitos, acaba por violar direitos e vidas sob a 

justificativa da proteção ou da prevenção. E isto se deve, de acordo com este relato de 

experiência, com algumas questões: como a falta de acompanhamento articulado entre os 

serviços que compõem a rede socioassistencial; à culpabilização, criminalização e posterior 

desinvestimento de acompanhamento das famílias pobres consideradas negligentes e 

violadoras; e também quanto ao fato de que “a medida de acolhimento institucional traz à tona 

as contradições entre o direito à convivência familiar e a supressão dessa convivência, como 

condição para restaurar esse mesmo direito à convivência.” (Moreira, 2014, p. 30). 

Ressalta-se ainda, que apesar deste campo de estágio ter sido atravessado por atuações 

precárias e/ou errôneas de diversas entidades, órgãos e equipamentos, algumas intervenções 

de profissionais, marcadas pela reflexão crítica e atuantes na defesa de garantia de direitos de 

crianças e adolescentes, se fizeram presentes e interviram de forma positiva sobre a ineficácia 

de políticas públicas existentes. Por fim, torna-se importante destacar que em muitas das 

vezes será o posicionamento técnico que abordará a dimensão da concepção de que a 

institucionalização em abrigos de crianças e adolescentes acarreta sérias consequências 

subjetivas, principalmente nos primeiros anos de vida. E também, em muitas vezes será o 

saber psicológico que abordará as consequências subjetivas possíveis e resultantes da forma 

como o rompimento com espaço familiar é realizado e da influência do modo como o 

processo de institucionalização nos abrigos ocorre. 

 

 



71 
 

5.  CONCLUSÃO?  JOGANDO ARGUMENTOS ATÉ CHEGAR A UM 

“PORTANTO” 

Eterno aluno dessa escola que nunca termina 

Espanto quando eu vejo o quanto uma criança me ensina 

Quanto mais a gente aprende muito mais se esquece 

Quanto mais a gente cresce mais percebe que nem sabe nada 

E se fizesse com que o tempo trouxesse o saber 

Viveria pra aprender, mas não aprenderia a viver. 

Por isso eu canto o que vivo e vivo o que canto 

Por isso eu jogo os argumento até que chegue a um “portanto”. 

(Eu canto - Rapper Projota) 

 

A infância e a família foram objetos de estudo e alvo de práticas de especialistas, em 

diversas épocas e contextos. Em uma breve revisão da história da produção da infância e da 

família brasileira, buscamos demonstrar que no final do século XIX e começo do século XX, 

o saber-poder da Psicologia - através de discursos higienistas e a partir da promoção da 

participação do Estado nesse campo - produziu infâncias desiguais e novas práticas de 

biopoder, ligadas aos emergentes mecanismos de governamentalidade das populações e dos 

indivíduos.  

Atualmente, as relações familiares têm sido alvo da regulação jurídica na perspectiva 

de garantia e restituição de direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, temos 

visto a crescente judicialização das relações familiares, e um reflexo disto refere-se ao fato de 

que, sistematicamente o Poder Jurídico vem priorizando a institucionalização de crianças e de 

adolescentes em acolhimento como a primeira medida a ser tomada, seja em razão da situação 

extrema de risco e vulnerabilidade, ou pela dificuldade de articulação entre os diversos 

equipamentos componentes do Sistema de Garantia de Direitos. Esses componentes deveriam 

promover a família para a preservação da convivência familiar, ou através de um 

acompanhamento sistemático proporcionar possibilidades de inserção da criança na família, 

seja ela a biológica ou não.  Entretanto como pude acompanhar nesse campo de estágio, em 

muitos casos os profissionais da rede de proteção vinculam a retirada de crianças e de 

adolescentes de seus lares como “um susto” suficiente e necessário para que a família mude a 

sua conduta. (Moreira, 2014, p. 31). 
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Nesse sentido, ao fim deste campo e de desenvolvimento deste trabalho acredito poder 

realizar uma relação entre o público-alvo majoritário das práticas dos especialistas no Sistema 

de Garantia de Direitos e o contexto social permeado por eles e seus territórios. 

Regularmente, e salvo exceções, as crianças e as famílias objetos de processos instaurados 

pelo Ministério Público, são as pobres. Nesse sentido, é nesta sociedade neoliberal - em que a 

exclusão social e de vidas é forte êmulo propulsor - que estes objetos são considerados em 

situação de vulnerabilidade e de risco. E, através da avaliação de sujeitos do conhecimento, ou 

seja, de especialistas que, não raro, vivenciam formas de vidas muito distantes da realidade 

dessas famílias e infâncias. 

Nesse sentido, se não analisarmos profundamente a história da produção da psicologia 

e das infâncias, e nos revisitarmos constantemente sobre o dever-fazer da psicologia, 

corremos o risco através de práticas e dos especialismos de compactuar com uma história de 

construção do saber psicológico que normatizou, subjetivou e reproduziu o padrão das elites 

sociais no que diz respeito à família, o trabalho e moradia. A história nos permite 

compreender que os especialistas interferiram, com seus saberes e laudos, nos destinos de 

muitas crianças e adolescentes ao desqualificar a vida de crianças pobres, na medida em que 

reafirmavam uma estreita conexão entre a criminalidade e a pobreza e atestavam a 

incapacidade das famílias pobres de cuidar dos seus filhos. Além disso, se não analisarmos de 

forma crítica e contextualizada na história a produção de infâncias desiguais podemos 

continuar produzindo a subjetivação de famílias e crianças pobres, e os punindo através de 

intervenções jurídicas e sociais. 

Nesse sentido, podemos analisar os funcionamentos da prática de acolhimento como 

uma estratégia de biopoder, e todo o aparato em torno dela como movimentos de 

judicalização da vida. (Nascimento, 2012, p.43) E isso se deve ao fato de que o 

funcionamento da produção de discursos e práticas punitivo-criminalizantes presentes no 

processo de acolhimento institucional, vão produzindo estratégias de normalização através da 

articulação dos saberes biológicos e biomédicos com os dispositivos jurídico-institucionais. 

Dessa forma, diante da discussão sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes 

e suas consequências subjetivas para este grupo e suas famílias, faz-se necessário salientar os 

conceitos de biopolítica, biopoder e população, para assim compreender as estratégias de 

governo da vida de famílias.  
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Segundo Oliveira & Brito (2013) a judicialização da vida pode ser considerada como 

um “movimento de regulação normativa e legal do viver, do qual os sujeitos se apropriam 

para a resolução dos conflitos, reproduzindo uns com os outros o controle, o julgamento e a 

punição de condutas” (p. 80) As famílias têm sido advertidas para que cuidem e protejam suas 

crianças e seus adolescentes, e esse dever relaciona-se a uma ética do cuidado com o outro, 

que depende não só das disponibilidades pessoais ou psicológicas para o cuidado, mas 

também do modo como são construídas as bases da organização social, dos valores 

compartilhados coletivamente em favor da vida, do bem e da cultura. (Moreira, 2014, p. 30) 

Nesse sentido, os estudos da autora apontam que diante da complexidade das relações e 

poderes, não é possível que o discurso e a prática jurídicos resolvam todos os problemas ou 

sanem todos os conflitos.  Pois na prática de judicialização o cenário mais imediato é o da 

punição, do castigo, porque não há escuta ou lentes para outras possibilidades, só se enxerga o 

caminho da errância e não se constroem novas perguntas. 

Se compreendermos o sujeito enquanto pluralidade, enquanto 

construção indissociável de múltiplas histórias, este toma outra 

dimensão, que vai alem da percepção de um “caso”, “laudo” ou 

“papel” – algo a ser esquadrinhado, dissecado, sem levar em conta a 

totalidade ali presente. Podemos então, apontar uma para uma outra 

prática, ou seja, uma atuação psi, com o compromisso que, segundo 

Guattari e Rolnik (1996), seria da ordem ético-estético-política. Ético 

no que se refere ao reconhecimento do outro – princípio da alteridade 

– na afirmação da diferença; estético por se agenciar no sentido da 

criação de novos processos de subjetivação, por nos possibilitar a 

construção de outras forma de atuação no mundo; e político por estar 

necessariamente engajado, implicado com as questões sociais que a 

todo momento nos atravessam,perturbam e provocam, fazendo-nos 

assumir compromissos e riscos. (Barbosa, Ayres, Princeswal, 

Carvalho, & Oliveira, 2002, p.214)  

  Para finalizar, gostaríamos de dizer que as problematizações elucidadas nesse trabalho 

são um desafio para o campo psi atual no Sistema de Garantia de Direitos e que não se tratam, 

“de nenhuma renúncia cética da ciência, irracionalismo estreito ou o relativismo absoluto, 

mas de questionar os modos de circulação dos saberes, as suas relações com o poder e as 

mortificações que as identidades incutem nos chamados especialistas e em todos nós”.  

Por fim, considerando os diversos desafios contemporâneos do dever-fazer da psicologia, 

a reflexão sobre a diferença de formas de vida e sobre a função deste saber e de suas práticas 

nos diversos contextos em que estão inseridos, é essencial para a construção de um 

pensamento sobre os processos de formação: temos que promover novas formas de 
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subjetividade, recusando o tipo de individualidade e normatividade que nos foi imposto 

durante séculos. E dessa forma, não devemos temer ou esperar, mas buscar novas armas 

(Deuleuze, 1992, p. 219) 
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