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Introdução e Justificativa  

A situação de abrigamento no Brasil é uma medida de proteção judicial para 
crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.  Porém, 
esta se encontra ainda hoje, com políticas de funcionamento e gestão paradoxais, pois, ao 
mesmo tempo em que protege, ela segrega e exclui seus abrigados do contexto social.  
 Cabe então a universidade ajudar no processo de conscientização e esclarecimentos 
sobre a casa abrigo em suas finalidades, contradições e intenções. É justamente esta a ponte 
que o presente trabalho pretende fazer: através de um relato de um projeto de pesquisa que 
ora se desenvolve na cidade de Lorena/SP desvelar o fenômeno de abrigamento através das 
Representações Sociais de acordo com Moscovici (1961). A relevância social da pesquisa 
pode ser ressaltada pelo fato de que este fenômeno atinge não só a esta cidade como 
também outras no seu entorno configurando-se deste modo, uma necessidade de pesquisas 
que apontem melhorias, dêem voz aos abrigados e esclareçam sobre o abrigamento para a 
sociedade e para a academia científica. Ressalte-se que este é um tema pouco pesquisado e 
com poucas produções científicas atuais neste campo.   

A presente pesquisa está sendo financiada pelo órgão de fomento à pesquisa 
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, porém, o projeto de 
artigo faz parte da grade curricular do curso de Psicologia do Centro Unisal de Lorena.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), “um abrigo é uma 
medida de proteção prevista no artigo 101, inciso VII. Aplica-se a crianças e adolescentes 
ameaçados ou violados em seus direitos, em razão de (1) falta, omissão ou abuso dos pais 
ou responsável; (2) ação ou omissão das autoridades públicas ou; (3) em razão da conduta 
do próprio adolescente. O abrigo não implica privação de liberdade, isto é, perda do direito 
de ir e vir. Consiste no apoio residencial a crianças e adolescentes em processo de 
reinserção na família de origem ou aguardando inserção em família substituta, via decisão 
judicial.” 
Infelizmente na maioria dos casos, essa legislação não é cumprida com o devido rigor, pois 
quando inseridas em uma instituição/organização, seus membros comungam de uma sócio-
dinâmica onde relações de poder e dominação ali se instalam, comprometendo e/ou 
prejudicando a assistência à criança/adolescente abrigado. 

Embora com todas as legislações que defendem a idéia da criança enquanto sujeito 
de direitos, o modo de funcionamento dos programas de abrigo na atualidade, em sua 
grande maioria, pauta-se na manutenção predominante de marcas que nos remetem aos 



antigos orfanatos: grande número de atendidos, longa duração, isolamento do convívio 
social extra-institucional, etc. Além disso, os abrigos mantém características híbridas ao 
evidenciarem mudanças no modo de atendimento, apesar das permanências de fatores 
associados à chamada “cultura da institucionalização”, como o encaminhamento por 
motivo de pobreza e a longa duração, o que pode ser constatado em pesquisas sobre este 
tipo de instituição.  

A pesquisa “Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da 
Rede de Serviços de Ação Continuada (SAC) no Ministério do Desenvolvimento Social” 
(Silva, 2004), mostra-nos parte desta realidade. Foram pesquisados 589 (88%) dos 
programas de abrigo dos 669 atendidos pela Rede SAC, em todas as regiões brasileiras que 
oferecem atendimento para a medida de proteção a criança e adolescentes em situação de 
risco. No perfil da clientela institucional, foram identificados 20 mil crianças e adolescentes 
abrigados, sendo a maioria do sexo masculino (58,5%), afro-descendentes (63,6%), na faixa 
etária entre 7 a 15 anos de idade (61,3%). A metade dos abrigos pesquisados se encontrava 
na região Sudeste (49,1%) e mais de um terço dos abrigos beneficiados encontrava-se em 
São Paulo (34,1%). A maioria dos abrigos é não governamental (65%) e foram criados após 
a promulgação do ECA (58,6%).  

Se por um lado estes resultados apontam para a ineficiência da rede de assistência à 
infância juventude em situação de risco pessoal e social, por outro, pode-se compreender 
que, para as crianças e os adolescentes abrigados, a instituição pode se constituir na fonte 
de apoio social mais próxima e organizada, desempenhando um papel fundamental para o 
seu desenvolvimento. (SIQUEIRA & DELL AGLIO, 2005, p. 76-77). 

Os prejuízos dos efeitos são basicamente de três ordens. Primeiro, no sentido de que 
se esta medida pode ser entendida como a última alternativa para proporcionar a esta 
clientela a proteção de um lar negligente e/ou violento. Segundo, há de se reconhecer os 
prejuízos no processo maturativo de crescimento da criança afastada de seu lar, causados 
também por longo período de abrigamento, sem a devida atenção tanto para o seu 
desenvolvimento como também para suas condições futuras e assistência para suas famílias, 
com objetivos de reintegração de ambas as partes. E deve-se, finalmente, considerar 
também os prejuízos advindos das representações sociais acerca da institucionalização, que 
segregam e estigmatizam este tipo de população.  

A partir do exposto, pode-se pensar numa representação dos abrigos como 
instituições que, além de não cumprirem satisfatoriamente sua função de proteger e acolher 
crianças e adolescentes em situação de risco ou com seus direitos violados, acabam por 
desenvolver processos de exclusão e segregação de seus abrigados.  Tal fato exige o 
desenvolvimento de políticas públicas compromissadas com a transformação desta 
realidade social de crianças e adolescentes abrigados. 

Contudo, para que esta transformação seja possível, torna-se fundamental ouvir o 
que pensam e sentem todos os atores sociais envolvidos com a problemática estudada, 
inclusive aqueles a quem estes programas são dirigidos, ou seja, as crianças e adolescentes. 

A partir desta concepção, o presente projeto de pesquisa procura dar voz àqueles 
que muitas vezes são estigmatizados e não considerados como sujeitos dignos de 
consideração: as crianças e adolescentes em situação de abrigamento, procurando 
compreender suas representações sociais sobre a Instituição Abrigo.  

Trabalhos de pesquisa de autores como Bolwby (1981), Spitz (1980) e Winnicott 
(1994), destacam os prejuízos da vivência prolongada em instituições de internação 
(orfanato, estabelecimento correcional ou reformatório). Tais prejuízos decorrentes da 



institucionalização prolongada estão, segundo esta perspectiva, associados à noção de 
privação familiar (em especial, privação materna). Quando abrigada, a criança ou 
adolescente vive uma separação de seu ambiente familiar, o que pode acarretar sentimentos 
de tristeza, solidão, medo, insegurança, abandono, rejeição, desamparo, ódio, culpa, além 
de angústias intensas. (LEÔNCIO, 2002 apud CARETA 2006).  

Para se compreender o que as crianças e adolescentes pensam sobre as instituições 
abrigo, pode-se recorrer a Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici que 
surgida em 1961 pode ser um instrumento bastante útil nesta tarefa, este autor (1961) 
defende a idéia de que indivíduos e grupos não são receptores passivos de informações ou 
estímulos, como apregoam as teorias positivistas, mas participantes da sociedade, 
elaboradores de um pensamento social, (re)avaliando constantemente seus problemas e 
soluções. A teoria das Representações Sociais nasce, assim, como uma proposta de uma 
Psicossociologia do conhecimento. (OLIVEIRA e WERBA, 1998, p.105).  

Nesta mesma perspectiva, Pinto Junior e cols. (2008) afirmam que o 
reconhecimento das representações sociais pode orientar a ação profissional e institucional. 
Assim, é necessário conhecer quais as representações sociais das crianças e adolescentes 
abrigados sobre a Instituição Abrigo para que seja possível construir bases sólidas, 
fidedignas, que norteiem as práticas institucionais e para fundamentar as transformações 
necessárias das políticas de assistência das Casas de Abrigo. 

É preciso ultrapassar projetos que, sob a perspectiva adultocêntrica, não incluem a 
escuta da criança, pois do contrário, a continuidade de programas preocupados unicamente 
com o fazer, que desconsideram a capacidade de crianças e adolescentes em pensar e 
discutir sua realidade cotidiana continuarão em vigor, propiciando-os aos prejuízos citados. 

Diante do exposto, justifica-se a realização de um projeto de pesquisa que viabilize 
a participação dos atores no processo de produção de conhecimento, protagonistas do 
cotidiano institucional dos abrigos, ou seja, as crianças e adolescentes abrigados, e desvelar 
as suas representações sociais sobre esta instituição.  

Além de um momento de reflexão sobre a realidade institucional dos Abrigos e 
como esta é percebida, significada e representada pelas crianças e adolescentes, o referido 
projeto pode, ainda, ser um instrumento para fundamentar outras propostas de intervenção 
institucional. 
 
Objetivos 
Objetivo geral 

• Compreender as representações sociais que crianças e adolescentes abrigados têm 
da Instituição Abrigo. 

Objetivos específicos 
• Compreender como que as crianças e adolescentes entendem as Instituições Abrigo 

e sua sócio-dinâmica 
• Verificar como as crianças e adolescentes abrigados entendem as práticas dos 

agentes institucionais dos Abrigos 
• Verificar se existem e quais são as diferenças de representações entre crianças e 

adolescentes.  
 
 
 



Método 
O presente projeto de pesquisa, que está sendo desenvolvido no presente ano, está 

dividido em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 
visando ao estudo dos referenciais e marcos teóricos que fundamentam a pesquisa. Após a 
pesquisa bibliográfica, a segunda etapa que refere-se à pesquisa empírica, com aplicação 
dos instrumentos propriamente ditos (Entrevista Semi-Dirigida e Técnica de Desenhos e 
Histórias com Tema), já foi iniciada, estando em fase aplicação dos instrumentos citados 
acima, sendo estes, aplicados em 21 crianças e adolescentes abrigados. 

Na 2ª etapa entrevistou-se 27 participantes, que se encontram em situação de 
abrigamento, com idades entre 6 e 16 anos, de ambos os sexos, em Instituições nas cidades 
de, Lorena e Aparecida1. A escolha dos sujeitos teve como base a consulta nas instituições 
de abrigo da região e a disponibilidade das crianças e adolescentes em participar da 
pesquisa inicialmente.  

Para a realização da pesquisa empírica foi solicitada a autorização junto aos 
profissionais / responsáveis pela guarda das crianças e adolescentes, a partir do termo de 
consentimento livre e esclarecido2. Após o consentimento dos mesmos, foi efetuada uma 
leitura documental dos prontuários de alguns dos participantes, pois nem todas as 
instituições permitiram o acesso a esses documentos. Esta consulta tinha o objetivo de 
identificar além dos dados pessoais, idade, escolaridade e informações acerca do motivo do 
abrigamento, tempo de institucionalização e outros.  

O passo seguinte referiu-se a aplicação da entrevista semi-dirigida, com o objetivo 
de identificar como a criança/adolescente percebe sua situação de abrigamento, as 
representações da Instituição Abrigo e como concebe as práticas dos agentes institucionais.  

Após esta entrevista foi, então, aplicado o Procedimento de Desenho-Estória com 
Tema (PD-ET). Trata-se de uma técnica projetiva que é, segundo Aiello-Vaisberg (1997), 
um instrumento que facilita o acesso às representações sociais, pois é constituído por 
material ambíguo e pouco estruturado, em que o indivíduo está livre para responder, o que 
facilita a projeção destas. De acordo com a autora, através do PD-ET, pode-se apreender o 
inconsciente relativo da própria representação de um determinado grupo social (neste caso 
de crianças e adolescentes abrigados), sobre a sua subjetividade enquanto grupo, nunca o 
inconsciente do indivíduo particular, isto porque ela está contextualizada.  

A aplicação desta técnica consistiu em solicitar um desenho temático (Instituição 
Abrigo), seguido de uma instrução para que o participante inventasse uma história sobre o 
desenho.  

Tanto as entrevistas quanto o PD-ET foram gravados em áudio, para facilitar suas 
transcrições, respeitando as construções das frases, erros gramaticais, repetições e/ou 
pausas durante as falas dos sujeitos. 
 
Resultados Preliminares 
 Nos resultados parciais foram encontrados sete tipos de categorias, onde as de maior 
freqüência referem-se: 

• A) Forte vínculo que os abrigados possuem com a família biológica: Os 
participantes demonstram que apesar de todas as experiências traumáticas que 

                                                 
1 Estas cidades fazem parte da a região conhecida como Fundo do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, 
também chamada de  Vale Histórico. 
2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Anexo 1 



foram vividas pelos mesmos, sentem-se fortemente vinculados aos pais e 
principalmente aos irmãos que, na maior parte das vezes, permanecem abrigados 
emconjunto. A família biológica ocupa um lugar de pertencimento na vida dos 
mesmos. 

 
• B) Falta de informação dos abrigados acerca de seus processos judiciais: Quase 

todos os participantes demonstraram que não são informados a respeito de suas 
probabilidades de saída do abrigo ou sobre o andamento de seus processos judiciais, 
e os que dizem saber, apenas referem-se a idade limite para ficarem no abrigo, de 
modo a evidenciarem que a perspectiva mais próxima da realidade destes é sair do 
abrigo por limite de idade, e não por terem a conscientização se estes e suas famílias 
estão ou não preparados emocionalmente e financeiramente para reassumirem suas 
vidas, juntamente com a família biológica ou em família substituta. 

 
  
• C) visão do abrigo como lugar acolhedor para com as necessidades básicas dos 

mesmos (sem alusões aos cuidados afetivo-emocionais): Revelou-se que os 
participantes gostam do abrigo por este proporcionar-lhes condições físicas de 
moradia e qualidade de vida que antes do abrigamento, muitos não tinham. Desse 
modo, citaram: estudo, roupas limpas, cursos de capacitação profissional, refeições 
e moradia. Porém, não se detectou na fala dos participantes a percepção do abrigo 
como ambiente oferecedor de vínculos emocionais e afetivos de qualidade, nenhum 
participante demonstrou sentir-se cuidado emocionalmente na situação do 
abrigamento. 

 
Considerações Finais 

 Várias são as concepções da instituição abrigo que devem ser consideradas ao se 
pensar nas políticas de assistência à Infância e Adolescência em situação de risco. 
 Percebeu-se a necessidade de se discussão acerca de programas de acompanhamento 
para as famílias de respectivos abrigados quando estes voltam aos seus lares de origem, 
pois se constatou que há na maioria desses casos a reincidência da violência sofrida pela 
criança ou adolescente.    

Parece que nesta área de estudos é pouco utilizada a Teoria das Representações 
Sociais sobre a perspectiva que as crianças e adolescentes abrigados têm sobre a sua 
situação de abrigamento, Assim, percebe-se a necessidade de outros estudos que visem 
compreender como crianças e adolescentes entendem, percebem e significam tal 
experiência. 

Na pesquisa bibliográfica feita anterior à aplicação dos instrumentos citados, não foi 
encontrado estudo que tivesse como objetivo o estudo das Representações Sociais da 
instituição abrigo por crianças e adolescentes abrigados a partir do desenho temático, 
sugerindo assim que o presente projeto de pesquisa é inovador e importante, pois 
oferece a oportunidade de fala àqueles que são os protagonistas deste problema social, 
além de reconhecer a sua condição de cidadãos e sujeitos dignos de respeito e 
consideração, podendo, assim, favorecer o desenvolvimento do protagonismo infanto-
juvenil.  
 



Sendo esta pesquisa de curto prazo, verificou-se a necessidade de mais pesquisas de 
cunho transdisciplinar sobre o tema, aprofundando e colaborando na sugestão de 
políticas públicas mais eficazes para esta clientela. 
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 
 
Título da Pesquisa: “Crianças e Adolescentes Abrigados: Um Estudo das Representações 
Sociais sobre a Instituição Abrigo” 
 
Eu, ____________________________________  idade ____________________, 
RG ___________, endereço __________________________________________, abaixo 
assinado e responsável pela criança (adolescente) 
____________________________________________________________, idade 
___________________ dou meu Consentimento Livre e Esclarecido para que o mesmo 
participe como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do Profª. 
Drª. Alda Patrícia Fernandes Nunes Rangel, CRP: 06/4266, do Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo, Unidade de Ensino de Lorena. 

Assinando este termo de consentimento estou ciente de que: 
O objetivo dessa pesquisa é verificar as representações sociais de crianças e 

adolescentes em situação de abrigamento sobre a instituição Abrigo e suas práticas, por 
meio de uma entrevista semi-dirigida e da aplicação de uma técnica de desenho e de 
história. 

As técnicas não representam perigo ou dano (físico e/ou psicológico) ao participante. 
Contudo, caso algum procedimento suscite constrangimento, ansiedade ou angústia, a 
pesquisa será interrompida e a ocorrência comunicada ao psicólogo responsável pela 
criança ou adolescente da instituição. 

Todos os dados pessoas e institucionais serão mantidos em sigilo e os resultados 
gerais obtidos através desta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do 
trabalho, exposto acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. 



Poderei obter outras informações com o responsável pela Pesquisa, Profª. Drª. Alda 
Patrícia Fernandes Nunes Rangel, no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade 
de Ensino de Lorena, pelo telefone: (12) 3159 2033. 

Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 
participação das crianças e adolescentes na referida pesquisa, estando livre para interrompê-
la a qualquer momento. 

Esse Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 
meu poder e outra com o pesquisador responsável. 
 
 
Local e  data:______________________________________ 
 
 
 
____________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 
 
 
 
____________________________________ 
Profª. Drª. Alda Patrícia Fernandes Nunes Rangel, CRP: 06/4266 
 


