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“Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes.  
Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós?  

Alvos passeando por aí.  
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.  

Se isso é sobre vivência, me resumir à sobrevivência é 

roubar um pouco de bom que vivi.  
Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.  
Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes é 

dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóis sumir”  

(Emicida, AmarElo)  

  

“As palavras são objetos magros incapazes de conter o mundo. Usamo-las por pura ilusão. Deixamo-nos iludir 

assim para não perecermos de imediato, conscientes da impossibilidade de comunicar e, por isso, a 

impossibilidade da beleza. (...) A esperança na humanidade, talvez por ingénua convicção, está na crença de 

que o indivíduo a quem se pede que ouça o faça por confiança. É o que todos almejamos. Que acreditem em 

nós. Dizermos algo que se toma como verdadeiro porque o dizemos simplesmente.”  

(Valter Hugo Mãe, A desumanização)  



RESUMO  

Este trabalho se debruça sobre o campo do acolhimento protetivo institucional de crianças e 

adolescentes no Brasil, com o objetivo de identificar qual o lugar do discurso desses sujeitos 

no sistema que os acolhe. Para tanto, foram analisados os textos legais e normativas técnicas 

que orientam o campo das Políticas Públicas de proteção à infância e adolescência. Foram 

também realizadas entrevistas com trabalhadoras componentes da chamada equipe técnica de 

um abrigo localizado no interior de Minas Gerais. Além disso, em dado momento do percurso 

de pesquisa, houve minha inserção no campo, uma vez que fui contratada pelo abrigo para 

compor sua equipe. Esta entrada permitiu o contato com as crianças e adolescentes acolhidos, 

contato que não se daria em outras circunstância, devido à pandemia do novo coronavírus. 

Assim, foi realizada, a partir dos pressupostos da Teoria Psicanalítica, uma análise dos 

discursos que atravessam o campo do acolhimento protetivo no Brasil. Para tanto, utilizamos 

principalmente a teoria dos quatro discursos proposta por Jacques Lacan nos seminários 16 e 

17. Desta análise, depreendemos que o texto legal tem funcionamento de Discurso do Mestre, 

uma vez que é tomado como uma prescrição sem falhas que, se bem seguida, garantiria o bem 

de todos. Já os estudos diagnósticos das famílias que sofrem a intervenção estatal no modelo 

de retirada das crianças tem funcionamento de Discurso Universitário, considerando que muitas 

vezes se trata de um saber especializado que se pretende avaliador das circunstâncias vividas, 

com base em critérios externos e um tanto quanto objetivos. Por fim, notamos que o discurso 

dos acolhidos funciona como Discurso da Histérica, ao passo que promove uma série de 

denúncias - em palavras e em atos – ao funcionamento fechado e sem intervalos que o sistema 

promove. Neste ponto, inclusive, identificamos um funcionamento holofrásico da nomeação 

dada à instituição: Casa-Lar. Significante, este, que ao circular atesta a falta de intervalos para 

o posicionamento subjetivo de todos os que circulam pelo abrigo. Realizadas estas análises, 

apontamos, enfim, a inclusão do Discurso Analítico no campo como uma possibilidade de 

intervenção que mire à subjetividade dos envolvidos, sejam eles acolhidos, funcionários do 

abrigo ou demais agentes operadores do Direito. Por meio da circulação de saberes, acreditamos 

que o Discurso Analítico possa contribuir para o deslocamento de algumas estruturas 

discursivas, promovendo aberturas importantes no campo.  

  

Palavras-chave: Acolhimento protetivo institucional; Discurso; Políticas Públicas; Proteção 

à Infância  



ABSTRACT  

This work focuses on the field of institutional protective shelter for children and adolescents in 

Brazil, with the goal of identifying the place of these subjects' discourse in the protective system 

that helds them.  Therefore, legal texts and technical regulations that guide the field of Public 

Policies for the protection of childhood and adolescence were analyzed.  Interviews with 

workers who were part of the so named technical team of a shelter located in the interior of 

Minas Gerais were also carried out.  Besides that, at a certain point in the research path, my 

insertion in the field has been done, since I have been hired by the shelter to be part of its staff.  

This admittance allowed contact with the sheltered children and adolescents, this contact would 

not have occurred in other circumstances, due to the new coronavirus pandemic.  Thus, based 

on the assumptions of Psychoanalytic Theory, an analysis of the discourses that cross the field 

of protective shelter in Brazil was carried out.  Therefore, we mainly use the theory of the four 

discourses proposed by Jacques Lacan in seminars 16 and 17. From this analysis, we infer that 

the legal text works as a Discourse of the Master, once it is taken as a flawless prescription, that 

if well followed, would guarantee overall wellness.  On the other hand, the diagnostic studies 

of families that suffer state intervention in the model of removal of children has as a University 

Discourse role, considering that it is often a specialized knowledge that is intended as an 

evaluator of the circumstances experienced, based on external and as quite objective criteria.  

Finally, we note that the speech of the sheltered works as a Discourse of the Hysteric, whereas 

it promotes a series of denunciations - in words and in deeds - to the closed and uninterrupted 

operation that the system promotes.  At this point, we even identify a holophrastic functioning 

of the given name to the institution: Casa-Lar.  Significant, this one, that when circulates, attests 

the lack of intervals for the subjective positioning of all who circulate in the shelter.  After these 

analyses, we point out, finally, the inclusion of the Analytical Discourse in the field as a 

possibility of intervention that aims at the subjectivity of those involved, whether they are 

sheltered ones, shelter employees or other law enforcement agents.  Through the circulation of 

knowledge, we believe that the Analytical Discourse could contribute to the displacement of 

some discursive structures, promoting important openings in the field.  

  

Keywords: Institutional protective shelter; Discourse; Public Policy; child protection.  
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 1. INTRODUÇÃO  
“Escuta, vou ter que te falar porque não sei o que fazer de ter vivido.”  

  
(Clarice Lispector, A paixão segundo G.H.)  

A problemática de pesquisa aqui apresentada se impôs a mim. Isso se deu a partir do 

contato com o campo do acolhimento protetivo institucional, que atravessou todo o meu 

percurso na graduação em Psicologia. Dando os primeiros passos da minha trajetória no 

ensino superior, estava às voltas com estágios que ofereciam oficinas psicossociais a crianças 

e adolescentes em situação de abrigamento e uma série de questões relativas ao dia a dia 

daquelas crianças surgia para mim: O que as teria levado ao abrigamento? Quanto tempo 

passavam no abrigo? Como era sua adaptação? Que tipo de acolhimento era ofertado a elas? 

Quem as escutava enquanto sujeitos? Em que circunstâncias? Como elas subjetivavam os 

processos vividos no período de acolhimento? Essas e outras tantas questões permeavam um 

estágio que unia estudos teóricos a encontros semanais com essas crianças e adolescentes. 

Encontros reveladores e mobilizadores, entremeados por delicados processos de vinculação.  

A partir dos encontros, que tinham a forma de oficinas, foi possível conhecer melhor 

aqueles sujeitos. Ouvir deles opiniões a respeito de temáticas gerais, perceber seus vínculos 

e parcerias, conhecer seus gostos, sua rotina e, por vezes, pequenos fragmentos de suas 

histórias.  Porém, algo chamava a atenção: as histórias familiares que eles demoravam 

conseguir contar, a forma como aqueles sujeitos nos eram apresentados pelos profissionais 

do abrigo nas reuniões e as referências técnicas disponíveis para atuação junto àquele público 

apontavam caminhos muito diferentes. Tal ponto foi precisamente o que primeiro fez 

germinar em mim uma curiosidade de pesquisa, um ponto de desencontro a partir do qual foi 

se delineando o problema de que trata este texto.  

Foi a partir da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), em 1990, 

que crianças e adolescentes passaram a ser considerados sujeitos de direitos perante a lei 

jurídica no Brasil. Assim, o Estado, a Sociedade Civil e a família passaram a ser legalmente 

responsáveis pela manutenção e bem-estar desse público, o que configura a chamada 

Doutrina da Proteção Integral. Como uma tentativa de sustentar tais premissas, foram 

definidas ferramentas institucionais, no âmbito da Assistência Social, que atuam sobre os 

casos de violência, omissão, abuso ou negligência aos direitos dos menores no Brasil, sejam 

praticados pelos responsáveis legais, pela comunidade ou pelo Estado.  
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Tais medidas1  são dispostas por ordem de complexidade, de modo que as mais 

restritivas e mobilizadoras para as crianças e adolescentes só sejam adotadas em casos mais 

extremos. Aí se encontra, portanto, o acolhimento protetivo institucional, tema discutido 

neste projeto, disposto como a sétima medida de proteção a ser executada, segundo as 

Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento para crianças (Brasil, 2009).  

O acolhimento institucional, em termos técnicos, é definido como um espaço de 

proteção provisório e excepcional, destinado a crianças e adolescentes privados da 

convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal ou social ou que 

tiveram seus direitos violados. Esta medida deve ser aplicada apenas quando esgotados os 

recursos para manutenção da criança ou adolescente em sua família de origem, nuclear ou 

extensa. (Brasil, 2009).   

A história da assistência à infância no Brasil, porém, revela que muitas vezes, diante 

de situações de pobreza ou vulnerabilidade familiar, o recurso ao acolhimento funcionava 

como uma primeira e quase imediata resposta, assumindo um tom assistencialista e quase 

punitivo. Esta tentativa de proteção, porém, passa a ser censurada a partir da promulgação 

do ECA, que estabelece a Convivência Familiar e Comunitária como um direito de crianças 

e adolescentes e, com isso, atesta o caráter de excepcionalidade do acolhimento protetivo 

(Brasil, 2009).  

Esta história, porém, deixa resíduos vividos ainda hoje no sistema de acolhimento 

institucional. Estudos anteriormente realizados, em diversas localidades do país, denunciam 

que há pontos delicados a serem trabalhos neste sistema, tais como: os estigmas e 

preconceitos que os profissionais (Arpini, 2003) e a comunidade local (Alexandre, 2017) 

podem imputar às crianças acolhidas; a insistência em um modelo de família nuclear e 

patriarcal como única possibilidade de bem-estar para crianças e adolescentes, o que por 

vezes cronifica as institucionalizações (Souza, 2012); a vivência do acolhimento como um 

“tempo de suspensão” onde não se investe no efetivo desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, estabelecendo um espaço reprodutor de desigualdades (Nunes, 2015); a falta 

de espaço para as histórias de vida das crianças acolhidas, no âmbito da instituição (Monte,  

 
1 Medidas dispostas em ordem de complexidade: I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 
de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em serviços e programas oficiais 
ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; V – requisição de 
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII – 
acolhimento institucional; VIII – inclusão em programa de acolhimento familiar; IX – colocação em família 
substituta.  
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2015); o apagamento do sujeito em nome de uma proteção de direitos que se pretende 

universalizante (Rosário, de Souza & Kiryllos Neto, 2017); entre outras questões que 

demonstram a importância do debate em torno desta política pública.   

Considerando isto, torna-se importante atentar para o modo de funcionamento das 

políticas de assistência, na prática. Arpini (2003) coloca em evidência o fato de que muitas 

vezes as instituições acabam por reproduzir, em seu interior, as mesmas lógicas que visavam 

combater, ao não possibilitarem espaço discursivo aos sujeitos abrigados, reduzindo-os a 

crianças carentes e sem história, sobre as quais cabe legislar. Além disso, pesquisas como as 

de Bertolini e Santos (2012), Poletto (2013), e Nunes (2015) apontam que em muitos casos 

de institucionalização de menores, as justificativas ainda se baseiam na pobreza e na 

vulnerabilidade das famílias, sendo praticados às pressas, antes mesmo de outras tentativas 

de assistência ao grupo familiar como um todo. Isso ocorre apesar da normativa (Brasil, 

2009) que atesta que esta não é uma razão que justifique o afastamento familiar e, além disso, 

desconsidera o caráter legal de excepcionalidade da medida. Tal prática demonstra, ainda 

hoje, uma persistência do discurso higienista e assistencialista outrora instituída no país.  

Segundo dados do último Censo realizado no fim de 2018 pelo Sistema Único da 

Assistência Social (Brasil, 2019a), há 2.877 unidades de acolhimento a crianças e 

adolescentes espalhadas pelo Brasil, com capacidade para cerca de 49.000 vagas, das quais 

mais de 31.600 estariam preenchidas no período. Além disso, o fluxo de casos que entraram 

e saíram dos abrigos (por reinserção, reintegração ou adoção) no ano de 2018 foi composto 

por cerca de 15.000 crianças e adolescentes. O mesmo levantamento aponta um aumento 

gradativo na abertura de novas unidades de abrigamento no país, de modo que só nos últimos 

cinco anos, 797 unidades foram abertas. Para aproximar ainda mais os números da realidade 

deste estudo, é importante destacar que, dentro deste cenário, a Região Sudeste conta com 

1.366 unidades de abrigamento, o que representa mais de 44% do contingente nacional. 

Dentre estas unidades, o mesmo censo aponta que 401 encontramse em Minas Gerais. Estes 

números são expressivos e circunscrevem, em certa medida, a extensão das problemáticas 

tratadas nesta pesquisa. No entanto, é importante colocar estes dados em questão, 

considerando o contexto em que se inserem. O identificado aumento no número de unidades 

de acolhimento protetivo se deve, afinal, a uma preocupação com a proteção à infância ou a 

um certo modo de enfrentamento de problemas sociais tal como a guerra às drogas? A quem 

se dirigem, afinal, estas políticas?  
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Neste cenário, torna-se importante destacar que o objetivo da medida de acolhimento 

protetivo é, em última instância, garantir condições de vida e desenvolvimento a crianças e 

adolescentes, resguardando seus direitos fundamentais, estabelecidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990). Trata-se de uma medida bastante restritiva e mobilizadora, 

que coloca a criança ou adolescente em um novo contexto, com todas as consequências 

provenientes disso: novas relações entre pares, novos adultos de referência, quase sempre 

uma nova escola, entre diversas outras mudanças que necessitam de elaboração e adaptação. 

Nestes termos, considera-se que a assistência a esse público deve ser integral, o que 

necessariamente abarca o caráter da subjetividade dos acolhidos.   

Ao longo de meu caminho formativo enquanto estagiária inserida no campo do 

acolhimento, os encontros semanais com as crianças e adolescentes mostraram-se cada vez 

mais instigantes. Conhecer aos poucos suas histórias, estabelecer relações, observar a forma 

como significavam o espaço do abrigo e a própria condição de “abrigados” eram tarefas 

cotidianas difíceis, mas estimulantes para o trabalho. Todos estes momentos atestavam, na 

prática, a necessidade de um trabalho que mirasse à subjetividade naquele campo. Parecia 

haver um trabalho por fazer, no que diz respeito à elaboração das experiências vividas por 

eles.  

Foi nesse caminho que o encontro com a Teoria Psicanalítica lançou luz sobre muitas 

das questões suscitadas, especialmente na compreensão da noção de sujeito. Tal referencial 

apontou possíveis trilhas a partir de uma tentativa de análise dos entrelaçamentos discursivos 

deste campo tão complexo que é o do abrigamento protetivo institucional no Brasil. Isto 

porque para a Psicanálise, especialmente a partir de Lacan, o campo dos discursos é um 

importante articulador teórico. Considerando que o ser humano é, essencialmente, um ser 

falante, tendo sido a linguagem o operador da separação entre o homem e o animal (Lacan, 

1953/1978), a produção de discursos torna-se uma questão central para a compreensão dos 

fenômenos humanos.  

Neste ponto, torna-se necessário destacar algumas diferenciações conceituais entre a 

noção de sujeito para os campos jurídico e psicanalítico. O Sujeito sobre o qual versa o texto 

legal relaciona-se muito diretamente à ideia de cidadão. Assim, ele nasce a partir de seu 

registro civil, que o inscreve como um sujeito de direitos, a quem a família, a comunidade e 

o Estado devem assegurar saúde, educação, moradia, cultura, entre outros atributos 

convencionados como direitos.  
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O Sujeito na Psicanálise, por outro lado, não é dado naturalmente, com o nascimento, 

nem pode ser instituído a partir de um registro civil. De modo diverso, compreende-se que o 

sujeito se constitui a partir de processos mais complexos, que incluem, necessariamente, a 

presença do outro. Desde as primeiras formulações de Freud, a Teoria Psicanalítica aponta 

para a importância fundante das relações para todo sujeito. Afinal, o bebê humano nasce em 

uma condição consideravelmente prematura, estando vulnerável e dependente de alguém que 

cuide dele tanto ao nível físico-biológico (alimento, higiene e segurança) quanto ao nível 

emocional (carinho, atenção e palavra).   

Nesse sentido, uma das grandes novidades levantadas pela Psicanálise com relação à 

infância, apontadas por Freud (1905/2016), foi a descoberta da sexualidade infantil e os 

apontamentos a respeito de suas consequências para a constituição subjetiva. Nas palavras 

de Bernardino (2006, p. 20, grifo da autora) “o que Freud descobriu, em suma, é que o que 

faz a criança tornar-se alguém é que ela deseja. E mais: deseja porque alguém a desejou e a 

antecipou como desejante, introduzindo-a neste campo, que Freud descreverá como 

pulsional.” Ou seja, Freud postula uma constituição subjetiva profundamente marcada pelas 

relações e pelo desejo daqueles que cuidam do bebê. Sob esta ótica, é necessário, portanto, 

como aponta Lacan (1969/2003b, p. 369), “um desejo que não seja anônimo”, que suponha 

no bebê um sujeito que há de vir.   

Lacan, assim, amplia as discussões freudianas a esse respeito, agregando postulados 

articulados da Linguística e do Estruturalismo e complexificando a ideia da constituição 

subjetiva. A partir de seus estudos, cabe apostar no sujeito como um efeito de linguagem. 

Isto porque, para o autor, o bebê humano nasce em um mundo já constituído e organizado 

por meio da linguagem, de modo que é a partir de sua apropriação que ele torna-se capaz de 

dar significação a objetos e relacionar-se com outras pessoas.  

Bernardino (2006), retomando essas mesmas colocações lacanianas, aponta para a 

noção de estrutura da linguagem, assumida como um conjunto de códigos, uma gramática 

que organiza a cultura e vai sendo passada de geração a geração. Assim, fundam-se marcas 

específicas de um povo, de uma família, de um sujeito. Tudo mediado pela linguagem, o que 

configura a formação do campo Simbólico, aquele que resguarda as representações.  

Para a Psicanálise, portanto, o sujeito se constitui, precisando aceder a esta condição 

por suas próprias forças, amparado pelo Outro primordial – quem dele cuida inicialmente e 

significantiza (com palavras, olhar e toque) seus gestos, ações e balbucios. É pelo encontro 

entre um organismo e a Linguagem, mediado em um primeiro momento por um cuidador 
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atencioso, que o sujeito humano pode constituir-se, apropriando-se desta linguagem para se 

colocar em posição de articulação significante.   

Ferreira (2010, p. 38) sobre este ponto esclarece que   
dando-lhe o cuidado e a palavra, o outro materno inscreve o bebê, que é carne viva, 

na linguagem - o que verdadeiramente o humaniza. Transformando o grito em 

demanda, o outro materno funciona como uma matriz simbólica, essencial para 

que um sujeito possa vir a ser.  
  

Assim, cabe concluir que as relações iniciais entre o bebê humano e o mundo, sendo 

mediadas por um Outro primordial, dotado de desejo, são decisivas em sua constituição. É a 

partir desta mediação que o sujeito vem à tona, posicionando-se também como um sujeito de 

desejo.   

Retomando a atenção à assistência aos menores, embora existam termos legais para 

a garantia da condição de sujeito de direitos a todos, pode-se dizer que isso só se aplica 

diretamente à esfera do cidadão. Na esfera das relações e da linguagem – o que diz respeito 

ao sujeito - isso nem sempre se mantém. Do ponto de vista da Psicanálise, só se pode dizer 

que exista um sujeito em plenos direitos quando há espaço de interlocução possível para que 

ele apareça, por meio de seu discurso (Bernardino, 2006). Em outras palavras, quando há 

condições para que o sujeito, seja qual idade tiver, tome a palavra, fale de si, se posicione e 

seja ouvido. Isto porque em Psicanálise o status de sujeito não guarda relação com a faixa 

etária. Como esclarece Valas (1991), a Psicanálise, por trabalhar com a noção de sujeito do 

Inconsciente, compreende que este, tendo se constituído, já está submetido às vicissitudes de 

sua estrutura de funcionamento, de modo que uma criança ou adolescente não deva ser 

considerado como um “pequeno sujeito”, mas como sujeito, apenas.   

Todas estas proposições têm muito a dizer a respeito do campo do abrigamento 

protetivo, onde muitas vezes as crianças e adolescentes não são ouvidos enquanto sujeitos 

de direitos. Sua versão da própria história quase sempre acaba por ser apagada diante de um 

amontoado de documentos produzidos sobre ela, compilados em um processo pretensamente 

decisório sobre seu destino. Assim, pode-se considerar que a criança ou adolescente acaba 

sendo tomada quase como objeto, ao passo que se autoriza sobre ela um discurso que não é 

próprio e que, por vezes, nem mesmo a inclui em sua formulação.   

         Nestes termos, torna-se possível - e necessário - refletir sobre o lugar dos discursos das 

crianças e adolescentes submetidos ao abrigamento protetivo institucional no Brasil. Afinal, 

para que se possa considerar que exista uma proteção integral, é fundamental que os sujeitos 

disponham de meios para falar por si e elaborar suas histórias, por mais delicadas que possam 
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ser. A aposta em seus discursos é condição para este trabalho, de maneira bem próxima às 

considerações de Barros (2010, p. 7-8):  

O sujeito, da sua posição, é sempre responsável, produz respostas aos impasses 

que a vida lhe impõe. A via da tutela de crianças e jovens pelas instituições 

tampouco nos serve de guia, pois esses sujeitos não se reduzem a objetos de tutela 

pública, nem privada. Seguimos então orientados quanto aos efeitos de lidar com 

a criança e o adolescente, como um sujeito responsável, sujeito de direitos, que 

produz soluções conforme a sua condição; responde de acordo com o discurso e 

as ofertas de sua época.  

Assumir, portanto, uma postura que atesta a posição de sujeito de crianças e 

adolescentes implica dar-lhes condições de se posicionarem e oferecer-lhes uma escuta 

atenta. Assim, sob esta perspectiva, o trabalho nesses serviços deve ir muito além de apenas 

coletar dados para composição de laudos técnicos. É preciso reconhecer a posição que a 

criança ou adolescente se coloca diante da própria família, da própria história e também da 

instituição, permitindo que as suas soluções particulares para os impasses relacionais que 

possam ter ocorrido sejam construídas e legitimadas. Como apontam  

Rosário, Souza e Kiryllos Neto (2017, p. 218), “podemos afirmar que seria profícuo para os 

sujeitos encontrarem uma escuta que os possibilite transformar o sujeito do sofrimento em 

sujeito do pensamento, por intermédio da livre associação. Essa técnica transforma o sujeito 

em produtor de pensamentos” Isto porque, se é pela linguagem que o sujeito se constitui e 

no discurso que ele aparece, é precisamente pela palavra que se encontram possibilidades de 

elaboração e ressignificação das experiências vividas. Como lembra  

Ferreira (2010, p. 36) “se não há espaço para palavras, a angústia vem em seu lugar.  

Incentivar o gosto pela palavra constroi o laço social, faz valer o sujeito”.  

A partir de tais colocações, portanto, surgem algumas interrogações: de que modo os 

dispositivos institucionais lidam com as questões subjetivas de crianças e adolescentes 

acolhidos? Que modos de elaboração de experiência lhes são possíveis dentro das 

instituições que os acolhem? Que discursos, no sentido lacaniano, atravessam estas 

instituições? É a partir de questões como essas que a presente pesquisa se localiza, buscando 

colocar em questão precisamente o lugar das crianças e adolescentes em situação de 

abrigamento protetivo no discurso que atravessa as instituições que as acolhem.  

 Para realizar uma incursão por este campo, esta pesquisa se vale do método 

psicanalítico, em consonância com o referencial teórico até aqui desenvolvido. Isto porque, 

em se tratando de Psicanálise, pesquisa e prática analítica coincidem, no sentido de uma 

práxis (Elia, 2000).   
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A proposta metodológica psicanalítica exige, portanto, algumas explicações, uma vez 

que o campo de pesquisas universitário é fortemente tomado pelo discurso da ciência que, 

via de regra, impõe objetividade, reprodução instrumental e generalização como alguns de 

seus pressupostos essenciais (Iribarry, 2003). Nesse sentido, a lógica de trabalho da pesquisa 

psicanalítica é outra: trata-se de colocar-se a trabalho em torno de uma problemática e operar 

a partir da escuta daquilo que a circunscreve, valendo-se dos conceitos para isso. Neste 

sentido, caberia uma espécie de escuta do campo de pesquisa, a partir da qual possam ser 

eleitos os significantes que vão nortear o processo de escrita.  

Como bem assinala Elia (2000, p. 21), “a psicanálise constitui um saber inteiramente 

derivado porém não integrante do campo científico, porquanto resulta de uma operação de 

‘subversão’ desse campo pelo viés do sujeito”. Isso implica, então, considerar que é a partir 

dos significantes extraídos do campo de pesquisa que as investigações poderão caminhar e 

operando com eles é que a pesquisa se realizará. Fazer valer o sujeito, por meio da escuta de 

seu discurso, desde o método de realização da pesquisa, constitui-se, assim, como o cerne 

deste estudo que pretende justamente mirar o campo do discurso do sujeito e extrair daí 

algumas ponderações a respeito da organização do sistema de acolhimento institucional ora 

praticado no Brasil.  

Ao desenvolver uma pesquisa que se insere nesse campo, o pesquisador vê-se então 

implicado subjetivamente no processo de feitio da pesquisa, via transferência, o que se 

considera também como parte fundamental do processo (Elia, 1999). Esta transferência de 

que se vale o pesquisador tem, em seu cerne, duas vertentes: a transferência à Psicanálise - 

como campo de formulações capaz de produzir alguma resposta a questões colocadas à 

realidade – e a transferência para com o campo onde se insere a problemática que movimenta 

a pesquisa. Afinal, a escolha de um problema de pesquisa não acontece ao acaso e isso não 

é sem consequências para o pesquisador. A este respeito, Pinto (2018) propõe que o 

pesquisador em psicanálise se coloca em diversos momentos na posição de analisante: 

“busca autores, valoriza o Outro que possa diminuir sua angústia diante de um real que 

demanda produção de saber e requer a sanção de seus pares” (p. 75). No caso específico 

desta pesquisa, pretende-se trabalhar em torno de questões extraídas da prática de estágio, 

especialmente no que diz respeito às diferenças percebidas entre o discurso legal, o discurso 

institucional e as falas das crianças e adolescentes a respeito do processo de abrigamento.   

  Desse modo, cabe afirmar uma vez mais o ponto de diferença da Psicanálise com relação 

aos métodos científicos considerados mais “tradicionais”, que propõem certa neutralidade 
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ao pesquisador - além da possibilidade de generalização que permita replicação - e têm como 

horizonte uma totalidade do saber. Em Psicanálise, o caráter relacional do pesquisador com 

seu campo de pesquisas torna-se parte integrante e fundamental do processo, compondo a 

metodologia de ação do estudo.  

Partindo desses princípios, há dois grandes campos de possibilidade para a pesquisa 

psicanalítica, os quais Lacan (1969/2003a) demarcou: o primeiro, referente à pesquisa clínica 

e implicada na análise de sujeitos articulada pela transferência, foi denominado “pesquisa 

em intensão”; ao passo que o segundo, praticado fora da experiência analítica strictu senso, 

foi chamado “pesquisa em extensão”. É precisamente neste último modelo que se insere a 

proposta metodológica aqui desenhada.  

Este modelo metodológico refere-se a uma forma de estender a prática analítica, 

extrapolando o setting terapêutico. Para tanto, trata-se de analisar determinada realidade 

colocando em movimento os conceitos que, em Psicanálise, valem mais por sua função 

instrumental do que por seu caráter de verdade positiva. Ou seja, buscando se debruçar sobre 

outros fenômenos (culturais, políticos, sociais), a partir do ponto de vista e da práxis 

analítica, levando em conta que para isso não basta que uma pesquisa seja a respeito da 

psicanálise, mas, de outro modo, ela precisa ser atravessada pela psicanálise, indo em busca 

dos significantes a serem analisados (Bernardes, 2010).  

         Considerando as características da Psicanálise em extensão já discutidas, compreende-

se que este seja o método mais adequado para a problemática de pesquisa aqui descrita. 

Afinal, pode-se considerar que a investigação em torno do lugar do discurso dos sujeitos 

submetidos ao abrigamento institucional localiza-se nas proximidades do que Mezan (2006, 

p. 233) chama de “teses sobre a atividade terapêutica em âmbito institucional”. Ou seja, 

refere-se à possibilidade de colocar-se em trabalho, em torno de uma questão social relativa 

ao funcionamento de uma política pública governamental, apostando que a Psicanálise tem 

contribuições a serem feitas a este campo, precisamente a partir de um empenho em analisá-

lo.  

 Para esta empreitada de investigação, portanto, pretendemos realizar uma análise 

psicanalítica de discursos (Dunker, Paulon & Milán-Ramos, 2017). Para tanto, buscamos 

identificar alguns dos discursos que atravessam o campo do acolhimento protetivo, a fim de 

compreender as incidências destes discursos sobre as práticas de acolhimento efetivadas no 

cotidiano do sistema de proteção. Compreendemos, com Kyrillos Neto, Rosário e Moreira 

(2015), que o campo dos estudos do discurso, ao tomar a língua como acontecimento, desloca 
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a noção de homem para a de sujeito e esta para a de formação discursiva. Com isto, proceder 

a uma análise dos discursos que atravessam o campo do abrigamento protetivo nos permite 

destacar, em alguma medida, os sujeitos que o compõem, de modo a não tomar o campo 

como uma massa homogênea, mas justamente colocar em evidência nuances, diferenças e 

mesmo contradições que convivem no interior dele.   

Diante do exposto, é importante demarcar que na pesquisa em Psicanálise a predição 

dos passos metodológicos mais detalhados fica de certo modo comprometida, o que de 

nenhum modo desqualifica a metodologia, mas a torna ainda mais coerente com os princípios 

que a sustentam. Isto porque desde a clínica, “o real do sujeito surge como exclusão a um 

saber que é possível construir sobre ele” (Pinto, 2018, p. 64). Nesse sentido, é possível dizer 

sobre quais operadores o pesquisador trabalhará (transferência, associação significante, etc.), 

mas as ações necessárias para a interpretação do campo ocorrerão a partir justamente da 

relação do pesquisador com este campo, realizando-se em ato.   

Dito isto, na pesquisa aqui apresentada buscamos circunscrever o fenômeno 

principalmente em torno de três principais eixos, quais sejam: o que dizem as leis referentes 

ao campo do acolhimento protetivo; como se estrutura o discurso que atravessa a instituição 

de acolhimento e, por fim, qual tem sido o lugar dos sujeitos acolhidos nesta estrutura 

discursiva. Para a realização de tal empreendimento, contactamos duas instituições de 

acolhimento protetivo localizadas em uma cidade do interior de Minas Gerais - uma de 

caráter municipal e outra, regional - para que pudessem colaborar com a pesquisa por meio 

de entrevistas. Devido a inúmeros empecilhos institucionais e também sanitários, decorrentes 

da eclosão da pandemia do novo coronavírus, não foi possível coletar dados na primeira 

instituição, que à época passava por mudanças estruturais importantes na gestão e, com isso, 

recusou a participação na pesquisa. Deste modo, as discussões aqui apresentadas partiram 

dos dados coletados na instituição regional, que atende no momento a nove municípios.  

Para a coleta de dados, prevíamos realizar entrevistas com funcionários do serviço de 

acolhimento e também com crianças e adolescentes nele acolhidos. Porém, às vésperas do 

início da etapa de coleta de dados, fomos todos surpreendidos pela pandemia do novo 

coronavírus, o que impôs a necessidade de distanciamento social, entre outras medidas 

restritivas de contenção da disseminação da doença. Em respeito à saúde de todos os 

envolvidos no processo da pesquisa, buscamos então encontrar alternativas que tornassem 

viável a continuidade do estudo sem a necessidade de encontros presenciais. Assim, só foi 
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possível realizar entrevistas com funcionárias que atuam no abrigo por meio remoto, 

utilizando ferramentas de videochamada.   

Com as crianças e adolescentes, porém, avaliamos que este mecanismo não seria 

viável, por diversas razões. Em primeiro lugar, havia questões de ordem prática, relativas à 

precariedade das condições técnicas oferecidas pelo abrigo para possíveis videochamadas. 

Além disso, a garantia de sigilo e o acolhimento necessário para a condução de temáticas 

sensíveis referentes às suas trajetórias de vida poderiam ser bastante prejudicados pelo 

encontro virtual entre entrevistadora e entrevistados. Com tudo isso, adiamos o quanto 

pudemos esta etapa, que acabou por não se realizar, devido à extensão do período de 

necessário distanciamento social.  

Houve, porém, uma virada importante no trajeto da pesquisa quando foi aberta, no 

abrigo que colaborou com o estudo, uma vaga para Psicóloga Clínica que veio a ser 

preenchida por mim. Passei, então, a integrar a chamada Equipe Técnica do abrigo, atuando 

no atendimento clínico às crianças e adolescentes acolhidos. Embora naquele momento a 

fase de coleta de dados da pesquisa já houvesse passado, esta oportunidade de escutar os 

sujeitos acolhidos acabou por acompanhar minhas investigações, contribuindo, 

inevitavelmente, com as análises que estavam sendo realizadas.  

Desse modo, o material a ser analisado nesta pesquisa provém das seguintes fontes:  

legislações e orientações técnicas referentes ao campo do abrigamento; entrevistas com as 

profissionais de nível superior de um abrigo de caráter regional e, por fim, do convívio 

cotidiano com crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.  

Embora os dados encontrados nesta pesquisa possam parecer, à primeira vista, muito 

restritos, cabe destacar aqui a relevância da temática tratada quando se consideram os 

números relativos às denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente no estado 

de Minas Gerais. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (Brasil, 2019b), no primeiro semestre de 2019 Minas Gerais figurava como o 

segundo estado no ranking de números absolutos de denúncias de violações neste âmbito. 

No período, 12% de todas as denúncias realizadas no serviço especializado do Ministério - 

o Disque 100 - foram referentes ao estado. No comparativo por número de habitantes, o 

estado figura na sexta posição, no mesmo período, com 94 denúncias para cada 100 mil 

habitantes. Os números relativos ao estado de Minas Gerais, nos balanços anuais do Disque 

100, mantêm-se praticamente estáveis desde os primeiros balanços realizados, em 2011, de 
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modo que o estado sempre figura nas primeiras posições, o que destaca a importância de 

realizar estudos que se debrucem sobre este campo no referido estado.  

A partir de todo o exposto, portanto, pretendemos iniciar o trajeto da pesquisa por 

meio da temática intitulada “a criança na família”. Isto significa realizar um breve apanhado 

histórico a respeito do lugar social da criança e do conceito de família, em articulação com 

o aporte teórico da Psicanálise. Assim, colocando a temática da família no centro do debate, 

almejamos destacar os aspectos subjetivos que a envolvem, ao mesmo tempo em que são 

apontados os termos legais que a ela se referem a cada tempo. Neste sentido, miramos de 

maneira especial o processo de construção das noções de família e criança que vigoram nos 

dias atuais e, principalmente, a forma como tais noções estão expressas - de forma mais ou 

menos aparente - nos textos legais e normativas técnicas relacionadas ao campo do 

abrigamento institucional. Para tanto, serão também discutidas algumas incidências dos 

discursos jurídico e biológico na constituição da família. Após, chegamos à noção de criança 

como sujeito, importante marco que dá condições de possibilidade para as Políticas Públicas 

de proteção à infância que hoje vigoram. Por fim, são realizadas algumas incursões a respeito 

da noção de Nome-do-Pai, estruturante para o campo da constituição do sujeito em 

Psicanálise e que fornecerão bases para o prosseguimento do trajeto de estudos.  

Em um segundo momento, passamos à temática nomeada “uma família para uma 

criança: filiação e nomeação”, analisando de forma mais detalhada estas noções tão 

importantes na constituição dos laços familiares. Nesta seção, tratamos de forma mais detida 

das relações intrafamiliares e dos enlaçamentos subjetivos por elas produzidos. O que o 

nascimento de uma criança impõe, enquanto transformação estrutural, para a família? E para 

cada um de seus membros? Quais os efeitos, para esta criança, do modo como são exercidas 

as funções parentais? Às voltas com estas e outras questões semelhantes, destacamos a 

filiação e a nomeação como pontos de ancoragem para a constituição do sujeito, o que atesta 

seu valor para o percurso desta pesquisa.   

Após isto, chegamos à seção que apresenta a instituição de acolhimento protetivo que 

colaborou com este estudo, bem como o público ali atendido. Neste ponto, destacamos uma 

série de aspectos que compõem o discurso que atravessa a instituição, depreendido de modo 

especial a partir das entrevistas com as profissionais atuantes no campo e também do 

convívio com crianças e adolescentes que vivenciam o acolhimento. Apresentamos os dados 

coletados ao mesmo tempo em que os articulamos ao aporte teórico da Psicanálise, de modo 

especial a proposição lacaniana dos quatro discursos. Nesse sentido, apontamos o 



23 
 

funcionamento de Discurso do Mestre dos textos legais; tomamos os estudos diagnósticos 

das famílias como Discurso Universitário e, enfim, o discurso dos acolhidos como Discurso 

da Histérica. Cada um destes pontos é abordado em um tópico próprio, onde demonstramos 

os caminhos que nos levaram a esta compreensão.  

Por fim, chegamos às considerações finais, onde buscamos sintetizar os achados de 

pesquisa. Além disso, apontamos o Discurso Analítico como um caminho interventivo 

possível para o campo do acolhimento protetivo, considerando a necessidade de 

deslocamentos que promovam brechas no funcionamento institucional, pelas quais os 

sujeitos tenham espaço para se colocarem.   
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2. A CRIANÇA NA FAMÍLIA  

  
”Devemos parar de fingir que sabemos o que é uma criança. Tudo o que 

sabemos da criança é que ela torna inútil tudo o que sabemos sobre o homem.  
(...)   

Todo poder começa com o poder sobre as crianças.”  

  
(Giorgio Agamben)  

  

Neste capítulo, buscamos dar algum contorno para duas categoriais centrais desta 

pesquisa: a infância e a família. Pretendemos apresentar, nas próximas páginas, um certo 

percurso histórico de constituição destas categorias que, como sabemos, estão sempre 

cercadas de disputas e contradições. Neste sentido, destacar algumas das viragens ocorridas 

ao longo da história pareceu-nos importante para que possamos nos situar no campo 

reconhecendo as incidências discursivas que o compõem hoje, seja pela via das heranças 

mantidas ou dos rompimentos realizados.   

Para tanto, fizemos algumas incursões pela história do Ocidente, pretendendo 

destacar em certa medida a história brasileira, que se relaciona mais diretamente à temática 

desta pesquisa. Após, destacamos brevemente algumas incidências dos discursos biológico 

e jurídico para o campo da família. Passamos também pela ideia da criança como sujeito, 

noção bastante recente em nossa história, mas que marca uma viragem decisiva que, 

inclusive, dá condições de existência para estudos como este. Por fim, destacamos algumas 

contribuições da Psicanálise para o campo da família, centradas de maneira especial no 

conceito lacaniano de Nome-do-Pai.   

  

2.1. Percurso histórico do conceito de família e do lugar da criança  

A família, longe de ser apenas um fato biológico, apresenta-se como uma instituição, 

dada a complexidade das relações nela estabelecidas, sustentadas pela linguagem e 

transmitidas por uma série de complexos que sustentam e transmitem a cultura (Lacan, 

1938/2008a). Nestes termos, há que se considerar que os aspectos subjetivos têm grande 

relevância para a fundação de uma família e que esta se determina de maneira diferente a 

partir do contexto e da época em que é tomada.  

Para localizar de forma coerente a “família” a qual este trabalho se refere, cabe 

registrar que se trata de uma noção de família ocidental e burguesa, patriarcal e nuclear por 

excelência, que será historicamente localizada. Sobre ela, destaca-se, porém, que sua 
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formação se dá por entrelaçamentos subjetivos que podem ocorrer de formas muito 

particulares em cada caso. Assumir - ou não - uma identidade de filho, de marido, de esposa, 

de pai ou mãe vai além do laço biológico estabelecido e tem sempre consequências subjetivas 

que dizem respeito ao estabelecimento do laço social de cada um dos membros implicados 

nessas relações.  

Philippe Julien, em Abandonarás teu pai e tua mãe (2000) se interroga sobre o que 

permite a fundação de uma nova família. Buscando cercar essa questão, ele destaca dois 

pilares que considera importantes para o entendimento do conceito de família: a 

conjugalidade e a parentalidade.  

     Para Julien (2000), a modernidade impôs profundas modificações ao entendimento e à 

vivência familiar, especialmente graças a três fatores: democracia, laicidade e ciência. Com 

as mudanças no modo de vida, trabalho e relações, a família foi diretamente atingida, 

precisando se readequar aos ideais emergentes. A ideia mesma de casamento passa por 

modificações, no sentido em que antes a principal base onde se assentava era a de garantir o 

futuro do patrimônio acumulado, ao que se erigia a autoridade patriarcal como fator 

fundamental no pacto de casamento. Com as mudanças sociais experimentadas, porém, a 

sexualidade ganha algum destaque, na medida em que um “encontro entre amantes” passa a 

ser desejado e reconhecido como base possível de um matrimônio.  

     Partindo destas ideias, Julien discute o que vai chamar de uma conjugalidade privada, 

contrapondo-a à ideia de uma parentalidade pública. Para o autor, é a partir do nascimento 

de um filho que a família é chamada a se apresentar publicamente à norma jurídica, de modo 

especial no que diz respeito à responsabilização por um novo cidadão, expressa a partir do 

registro civil de nascimento.  

  
Assim, há aí duas lógicas: a primeira, puramente contratual e dependendo portanto 

unicamente dos parceiros, diz respeito ao conjugal; a segunda, institucional, 

impondo um quadro jurídico em nome dos direitos do filho, diz respeito ao 

parental enquanto fundado pelas leis da sociedade. (2000, p. 18, grifo do autor)  

  

     Tais proposições levam a pensar no lugar que um filho ou, mais precisamente, uma 

criança ocupa na família. Pensar este lugar implica pensar, ainda, o lugar social da criança e 

colocar em pauta a infância como uma categoria social historicamente construída.  

Segundo Vorcaro (2004), a polissemia de termos que designam e procuram localizar 

a criança pode ser um primeiro indicativo de sua posição no discurso, ao longo da história. 

Infância, criança, menino, infante, pueril: estes são apenas alguns dos termos, dos quais 
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muitos outros são derivados e direcionados a uma nomeação desses seres que se encontram 

no início da vida. Para a autora, ao analisar a etimologia dos termos, nota-se que o que há de 

comum entre eles se refere em primeiro lugar à faixa etária, estabelecendo a infância como 

uma marca temporal que tem como referência o adulto, uma vez que é a ele que se visa. Em 

segundo lugar, os termos denotam ainda uma condição de submissão, de subordinação à 

alteridade. Tal condição teria, assim, relação com a incapacidade de sobrevivência do filhote 

humano, dada sua prematuridade e necessidade de cuidados intensivos no começo da vida.    

     Para melhor compreender este lugar social da infância, faz-se necessário traçar algum 

percurso histórico que permita acessar o desenvolvimento da infância como categoria social. 

Ariès (1975/2012) traça um importante panorama a esse respeito, que remonta à Idade 

Média. Segundo o autor, nas sociedades medievais a infância se reduzia ao período em que 

um pequeno ser humano não era capaz de manter-se por si mesmo, necessitando de cuidados 

para sobreviver, o que equivalia aos primeiros anos de vida. Neste tempo, as crianças eram 

então vistas como um pequeno divertimento: engraçadinhas e desengonçadas, vivendo um 

quase anonimato e equiparadas a outros animais. A esta fase, o autor nomeia como 

“paparicação”. Passado esse breve período, por volta dos sete anos, assim que alcançava 

alguma autonomia nas tarefas, a criança era logo considerada um jovem adulto, inserida no 

convívio destes, que já lhe exigiam ajuda nas suas tarefas. Deste modo, todo o processo de 

aprendizagem se dava na prática, ao passo em que o pequeno ser era lançado a esta esfera 

social mais ampla, na qual era indiferenciado dos adultos.  

     Já no fim do século XVII, com os movimentos reformistas católico e protestante, 

mudanças significativas começaram a ocorrer, promovendo transformações na experiência 

da infância. A mais expressiva delas, como aponta Ariès (1975/2012), foi o surgimento da 

escola como entidade de educação que separava crianças e familiares e propunha àquelas 

uma espécie de “quarentena” introdutória à vida adulta. Servindo especialmente à 

moralização da sociedade, este movimento impôs também transformações no que seria o 

papel social da família. Como bem assinala Vorcaro (2004, p. 26), “a família deixa de ser a 

instituição de direito privado para a transmissão de bens e de nome, para assumir função 

moral e espiritual, formadora de corpos e almas”.  Este ponto contribui em muito para uma 

“publicização” da família que, a partir do momento em que se coloca como a responsável 

pela formação de novos cidadãos, é colocada em destaque, sendo como que observada e até 

mesmo avaliada socialmente em suas funções, especialmente no que diz respeito a este 

aspecto moral.  
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Com tudo isto, começa a aparecer o afeto, no seio da família, como um elemento 

importante e desejável, o que antes não necessariamente acontecia. Os laços entre os 

membros de uma família assumem um novo caráter, especialmente movidos em torno do 

processo de educação. Tal fato se eleva a tal ponto que, em determinado momento, a família 

passa a organizar-se em torno da criança. Este destaque dado à criança é, então, uma posição 

diametralmente oposta à anterior, de quase anonimato, o que demonstra as profundas 

modificações ocorridas nesse período. A esse respeito, um ponto destacado também por 

Arriès (1975/2012) ao comentar estudos realizados por Flandrin (1972) é o de que a partir 

do século XVIII houve uma diminuição significativa nas taxas de mortalidade infantil, o que 

não parece proporcional a qualquer prática médica ou higiênica. Com este dado, o autor 

propõe que a maior importância dada à criança gerou uma tal transformação dos costumes 

que estes números na verdade demonstram que as pessoas pararam de deixar morrer ou 

mesmo provocar mortes de bebês e crianças pequenas. O infanticídio, embora já condenável 

mesmo no século anterior, era comumente praticado e ocultado sob alegações de acidentes 

ou descuido. Isto porque a vida da criança era tomada com ambiguidade, não tinha valor em 

si mesma. É precisamente a partir do ideal de moralização do homem e do aparecimento do 

afeto desejável entre os familiares, que o cuidado com a criança passa a ser uma causa para 

os pais e, segundo os autores citados, as taxas de mortalidade infantil caem.  

Outro dado destacado por Ariès refere-se a uma redução voluntária da natalidade, 

praticada no século XVIII. Isto se devia ao fato de que os cuidados com as crianças passaram 

a exigir mais dos pais, tanto em atenção, quanto em tempo e dinheiro. Assim, nota-se que a 

criança vai tomando seu lugar de filha no seio da família de tal modo que toda a configuração 

familiar e social se transforma para se adequar às necessidades por ela impostas.  

Enquanto todas estas transformações históricas iam se desenrolando, em uma 

historiografia centrada especialmente na Europa, no Brasil ocorria uma história de certo 

modo paralela. Embora grande parte das concepções de família e, com elas, de infância, 

tenha sido importada - ainda que com algum atraso - para o lado de cá do Atlântico, houve 

pontos de diferença importantes a serem destacados. A formação cultural do Brasil, herdeira 

das tradições indígena, africana e europeia, acrescentou novos ingredientes à trama, o que 

leva a pensar nas especificidades das concepções de família e criança que se fizeram notar 

na história do país.   

Freyre (2003/1933) aponta algumas questões interessantes a esse respeito, 

especialmente quando analisa os tempos da colonização portuguesa. Ele destaca que os 
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europeus, ao chegarem ao Brasil, trouxeram consigo a noção de que a família seria a base 

econômica da sociedade. Esta lógica atribuía à família funções sociais e também políticas, 

de onde, segundo o autor, advêm formatos de relações de poder que se perpetuaram com 

grande força no Brasil, tais como a oligarquia e o nepotismo. Desta posição de importância, 

a família era a instância de manutenção das estruturas de riqueza ligadas especialmente às 

atividades agrícolas, largamente praticadas ao longo de todo o período colonial. Este sistema 

sustentou, por longo período, uma lógica feudal e escravagista nas relações sociais 

brasileiras, que perdurou até o século XIX.    

Como parte das ações de colonização, as missões jesuítas tiveram importante impacto 

no Brasil-colônia. Com os jesuítas foram trazidos os valores familiares cristãos e, de modo 

especial, a beatificação da criança. Este processo serviu, em grande medida, como 

justificação para a elevada taxa de mortalidade infantil que atingiu o país quando da chegada 

dos portugueses, bem explicada pelo contato com novas pragas – pelo lado das crianças 

indígenas nativas – e pelo choque climático e de costumes (assepsia, vestimentas, 

alimentação, entre outros) – pelo lado das crianças portuguesas. A aproximação entre 

crianças e anjos, apresentada pelos jesuítas, tornava aceitáveis as mortes, tomadas como 

desígnio divino (Freyre, 2003/1933).  

Com o avanço da história e o advento do período escravagista, outros pontos 

passaram a compor as noções de família e de criança. Nesse sentido, Freyre (2003/1933) 

destaca de modo especial as diferenças marcantes entre a Casa-grande e a senzala e as 

diferenças nas concepções de infância quando se pensava a “criança livre” ou a “criança filha 

de escravos”. As crianças nascidas das famílias de senhores eram investidas como promessas 

de futuro e perpetuação da riqueza, enquanto as nascidas dos escravos eram tomadas como 

bens futuros. De todo modo, como destaca Del Priore (2010/1999), a infância era vista como 

um mero período de transição ou preparação, que visava diretamente à vida adulta. Esta, por 

sua vez, chegava muito cedo. Com cerca de dez anos os meninos já eram considerados 

homens e as meninas preparavam-se para o casamento. Muitas destas meninas morriam no 

parto do primeiro filho, quando tinham entre 13 e 15 anos, o que sustentava também as 

elevadas taxas de mortalidade no período.  

 Nesse cenário, Freyre (2003/1933) chama a atenção para o fato de que a tarefa de 

cuidado com as crianças durante todo o período escravagista foi das mulheres negras. 

Tomadas como mucamas e amas-de-leite, elas se tornaram as responsáveis pelo 

desenvolvimento dos filhos das casas-grandes, os chamados “filhos-família”. As crianças 
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pequenas, neste período, costumavam ser vistas pelas famílias coloniais como divertimento, 

tal e qual pequenos animaizinhos engraçados e despreparados a quem cabia disciplinar. 

Disciplina, esta, realizada por meio de castigos físicos violentos, segundo ensinavam os 

jesuítas. Assim como Deus, o pai deveria castigar para combater o mal e orientar as almas 

para o bem. A respeito deste ponto, o autor destaca que havia um sadismo reinante no período 

colonial e que este era especialmente direcionado aos escravos e também às crianças, tendo 

restado como herança mais ou menos aparente na formação cultural do povo brasileiro.  

Esta herança pode ser visível mais tarde, no período da escolarização, onde a 

humilhação da criança tornou-se prática cotidiana. Segundo Del Priore (2010/1999), neste 

período reinava a noção de que era preciso preparar as crianças para assumirem 

responsabilidades, o que se dava por meio da coerção pública. Assim, a “infância”, embora 

não fosse exatamente uma categoria bem delimitada, era dividida em três etapas: do 

nascimento ao fim da amamentação, por volta dos 3 anos, onde preocupava-se apenas em 

garantir que sobrevivessem; daí até os 7 anos, quando as crianças viviam à sombra dos seus 

pais, acompanhando-os em tarefas cotidianas; Por fim, dos 7 anos em diante a criança já era 

encaminhada para o trabalho, assumindo inicialmente tarefas mais simples que iam se 

complexificando gradualmente. Havia aí uma clara diferenciação entre meninos e meninas, 

ao passo que os primeiros eram encaminhados a tarefas braçais e econômicas, enquanto as 

segundas eram preparadas para as tarefas domésticas.    

Retomando um pouco a história geral, foi no século XIX que a família nuclear 

apareceu como uma configuração mais determinada, embora assumindo ainda formas 

variadas de acordo com as regiões, tradições, meios sociais e culturais em que se inseria. 

Para tanto, teve papel central a Revolução Industrial, que promoveu mudanças significativas 

nos modos de vida da população. Desde a separação entre a vida no campo e na cidade até o 

fortalecimento da noção de indivíduo, passando pela interferência crescente do discurso 

médico nos modos de vida, a família foi se modelando com novos contornos, adaptados à 

emergente realidade social. Tomada como instituição de formação do futuro indivíduo por 

meio da disciplina, a família passa a depositar suas esperanças na criança e, assim, a 

organizar-se em torno da sua preparação para a competição social. Neste ponto, a 

escolarização ganha ainda mais força, incentivada especialmente pelo Iluminismo (Casey, 

1992).  

Outro ponto destacado nesta etapa da história por Donzelot (1980) se refere ao 

advento de uma produção de materiais instrutivos a respeito da boa criação das crianças. 
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Produzidos especialmente pela área médica, os manuais tinham caráter imperativo e 

pretendiam colaborar para a promoção da saúde da criança, então tomada como elemento 

social investido de grande importância. Cabe pontuar que este autor demonstra que desde o 

século XVIII, enquanto a categoria “criança” passava a ganhar destaque, instituía-se também 

um olhar vigilante direcionado aos seus cuidadores, de modo que o sentimento de uma certa 

tutela pública da criança teria despontado desde então, desdobrando-se mais tarde e 

ganhando contornos novos ao ser apropriado pelas instituições e pelo Estado.   

No campo do Direito, Donzelot (1980) ainda chama atenção para o fato de a criança 

ter se tornado o primeiro alvo das leis sociais, já no final do século XIX. Leis, estas, que 

visavam ao mesmo tempo versar sobre o que poderia impor riscos ao desenvolvimento das 

crianças e sobre o que poderia torná-las ameaçadoras. Cabe destacar aqui que a ideia de 

prevenção à criminalidade despontava como fator impulsionador para os primeiros códigos 

jurídicos voltados à infância. Segundo Passetti (2010, p. 193) “a difusão da ideia de que a 

falta de família estruturada gestou os criminosos comuns e os ativistas políticos, também 

considerados criminosos, fez com que o Estado passasse a chamar para si as tarefas de 

educação, saúde e punição para crianças e adolescentes.” Esta noção de “família estruturada” 

remete diretamente a um modelo patriarcal burguês, bastante sedimentado no imaginário 

social europeu e composto por pai, mãe e filhos, vivendo sob o mesmo teto, subsistindo do 

trabalho do pai e sendo cuidados por uma mãe zelosa. Além disso, compõe esta noção uma 

educação moral que se reproduz no seio desta família e zela pelos valores sociais e cristãos 

vigentes. Portanto, seguindo esta lógica, qualquer outra possibilidade de composição familiar 

poderia ser taxada como  

“desestruturada” e, portanto, passível de intervenção, com vias à reparação e/ou “salvação” 

das crianças em questão.  

Neste sentido, é precisamente a partir do século XIX que a intervenção do Estado na 

família começa a ser cada vez maior, em especial quando se trata de famílias mais pobres. 

Uma vez que a criança é tomada como elemento de competição social e futura mão-de-obra 

trabalhadora, passa a ser vista também como o capital mais importante do Estado. Perrot 

(1995 apud Vorcaro, 2004, p. 27) a esse respeito pontua que  

  
embora um filho seja, do ponto de vista da família, sua imagem sonhada e 

projetada, sua forma de lutar contra o tempo e a morte, para além dela, ele é fruto 

da nação e da raça, produtor, reprodutor, cidadão e soldado de amanhã. Entre ele 

e a família, principalmente quando esta é pobre e tida como incapaz, insinuam-se 

terceiros: filantropos, médicos, estadistas, que pretendem protegê-lo, educá-lo, 

discipliná-lo (p. 147).  
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Nesse cenário, portanto, a família passa a ser alvo de intervenções mais diretas, com 

o objetivo de manutenção de um certo modelo de cidadão e sociedade, especialmente 

ancorado no mundo do trabalho e da produção. As famílias mais pobres são, portanto, as 

mais afetadas por estas intervenções, sendo tomadas como inadequadas ao ideal vigente, 

taxadas então como “necessitadas”, o que dá licença para uma série interminável de 

ingerências sobre elas.  

No Brasil, todas estas ideias também foram ganhando forma, não sem significativo 

atraso. Em um cenário de industrialização tardia, no limiar do século XX é possível 

vislumbrar um crescente contingente de crianças e adolescentes trabalhando cotidianamente 

nas fábricas instaladas em São Paulo. Concomitante a isto, há a situação das crianças 

abandonadas, colocadas nas chamadas “rodas de expostos” presentes em Casas de 

Misericórdia e outras instituições de filantropia, geralmente religiosas. As taxas de 

mortalidade deste público eram enormes (cerca de 50% a 70%) e aquelas crianças que 

conseguiam sobreviver eram muito cedo preparadas para o trabalho, pagando com ele por 

teto e alimentação até que pudessem se sustentar sozinhas, por volta dos 14 anos (Ferreira, 

2017).  

Além das fábricas, as crianças passaram a compor outros setores, atuando em 

pequenos trabalhos como biscates ou outras atividades informais de pequeno porte. Com 

isso, elas ganharam as ruas, de modo que foram aparecendo também mais e mais crianças 

abandonadas que acabavam por recorrer à mendicância ou à criminalidade como recursos de 

sobrevivência. Neste ponto, começou a haver alguma pressão para que providências fossem 

tomadas por parte do setor público. Uma das primeiras medidas que podem ser localizadas 

a este respeito foi a criação, em 1902, do Instituto Disciplinar, em São Paulo, que tinha como 

objetivo “regenerar pelo trabalho” (Ferreira, 2017). Esta ligação direta entre a infância pobre 

ou “abandonada” e a educação do trabalho instaurou uma lógica prenhe de consequências 

para a história da infância no Brasil. Lógica, esta, que tem efeitos visíveis ainda hoje.  

Após este passo em direção ao mundo do trabalho, a categoria infância vai também 

se fortalecendo, ainda que de modo bastante ambíguo. A sensibilização com relação à 

condição de especial desenvolvimento em que a criança se encontra começa pelas classes 

mais altas e só muito devagar e a duras penas vai se estendendo às classes mais pobres. No 

Brasil, a valorização da infância, fruto de um tardio movimento social pelos “direitos da 

criança”, vai ser historicamente carregada de contradições e incoerências, ora dando 
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visibilidade e ora realizando um apagamento da causa da infância, de acordo com o clima 

político e social de cada período (Del Priore, 2010).   

Se nos debruçamos de maneira mais detida sobre os cenários de institucionalização 

de crianças, podemos dizer que o Brasil, historicamente, constituiu uma certa cultura da 

institucionalização (Pilotti & Rizzini, 1995). Ao longo de nossa história, inúmeros 

dispositivos destinados ao abrigamento de crianças foram elaborados, com objetivos que 

variavam de acordo com a época. Entre todos eles, porém, a privação de liberdade é uma 

característica marcante, que atravessa os séculos e se torna uma prática instituída, muito 

enraizada culturalmente.  

 Rizzini e Rizzini (2004) realizam um importante levantamento da história da 

institucionalização de crianças no Brasil. Em seus apontamentos, destacam três grandes 

marcos históricos, compondo uma certa linha sucessória dos dispositivos de abrigamento:  

i) No século XVIII, os chamados “internatos de menores” dominavam a cena e se 

destinavam a oferecer “educação” a crianças pobres, incluídas aí as órfãs ou não, 

negras, indígenas, entre outras. Esta “educação” baseava-se principalmente no 

trabalho e na coação violenta. Tratava-se de uma verdadeira domesticação, com 

marcado caráter higienista.  

ii) Mais tarde, entre os séculos XIX e XX, as principais instituições para crianças e 

jovens se destinavam a reabilitação de menores “abandonados ou delinquentes”. 

O destaque dado à cena da criminalidade tornava estas instituições verdadeiras 

cadeias para menores, muitas vezes administradas por forças de segurança. Ainda 

havia um forte apelo higienista na sustentação destes modelos.  

iii) As instituições de acolhimento protetivo, no modo como hoje as conhecemos, só 

se estruturaram recentemente, a partir da promulgação do ECA, em 1990. Foram 

necessárias muitas lutas de movimentos sociais e organizações políticas para que 

o olhar para as crianças e adolescentes – especialmente os mais pobres – se 

transformasse. Ainda que a legislação que estabelece estes serviços seja bastante 

progressista em diversos aspectos, não se pode negar a grande carga histórica que 

ainda recai sobre as instituições, influenciando, muitas vezes, o modo como são 

concebidas e administradas.  

A história do abrigamento de crianças no Brasil, portanto, constitui de maneira 

decisiva o modo como nos organizamos enquanto sociedade. As marcas das desigualdades e 

o peso dos estigmas ainda hoje recaem mais sobre algumas camadas da população do que 
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sobre outras. Nesse sentido, as famílias pobres, periféricas e majoritariamente negras ainda 

são as que mais sofrem intervenções que, ainda que sob a roupagem de “protetivas”, muitas 

vezes podem revelar uma herança higienista que remonta à criminalização da pobreza.  

Retomando uma perspectiva mais ampliada, vemos que a família, a partir de seu 

reconhecimento como “célula social”, foi se firmando historicamente como a base da 

sociedade, sobre a qual vão se assentando outras instituições. Na esteira desses 

acontecimentos, ocorre uma espécie de movimento paradoxal: a família vai cada vez mais se 

fechando em si mesma, constituindo sua intimidade, ao mesmo tempo em que incidem sobre 

ela cada vez mais discursos externos, tais como o médico – regulador da sexualidade – e o 

do Estado – regulador dos direitos e deveres de cada indivíduo e das possíveis disputas entre 

eles (Miranda Júnior, 2010).  

A criança, neste contexto, colocada no centro dos debates em torno da família e 

também da organização social, é investida por todos os lados, sendo inclusive tomada em 

muitos momentos como aquela a partir da qual se atesta publicamente a existência de uma 

família (Julien, 2000). Os campos da saúde, da educação, da segurança, entre tantos outros 

têm então proposições específicas, que levam em conta este público e, muitas vezes, a ele se 

dirigem diretamente. Note-se que se trata de uma posição diametralmente oposta ao 

apagamento apontado por Ariès (1975/2012) no início de suas proposições. A história 

encaminhou-se de maneira a investir crescentemente na criança, curso que parece seguir 

ainda hoje.  

A esta compreensão moderna de que a criança deve ser investida como capital futuro 

une-se uma noção subjetiva de garantia de continuidade, conforme vai propor Freud  na 

Introdução ao Narcisismo (1914/2010), ao postular a noção de “Sua majestade, o bebê”. A 

criança passa a ser investida pelos pais como uma valência futura, aquela que deve ser 

protegida e cuidada para que venha a realizar na própria história os sonhos não realizados de 

seus genitores.  Como bem aponta Vorcaro (2004, p. 33),  

na modernidade, a tomada da criança pelo discurso introduziu sua importância, até 

conferir-lhe posição de extremo privilégio – lugar próprio para a aposta no futuro 

da civilização. Conhecê-la sob todos os ângulos, cuidá-la para que se previnam 

todos os riscos, superar os efeitos danosos do meio familiar ao seu florescimento 

eficaz, otimizar as potencialidades são imperativos asseguradores do controle das 

incertezas do futuro da civilização e esperança garantida da estabilidade da ordem 

social.  
Desse modo, a família internaliza a noção do extremo cuidado à infância, 

atualizando-o constantemente. Há aí, porém, uma marca importante a ser destacada: a aposta 

na criança visa ao seu futuro, ao que ela poderá vir a realizar. Todos os cuidados a ela são 
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tomados como investimentos aplicados e referem-se a um “vir a ser”, não abarcando, muitas 

vezes, a ideia de que a criança já seja alguma coisa, ali mesmo enquanto criança.   

É, portanto, a partir de iniciativas como a Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança, instituída pela Organização das Nações Unidas em 1989, que a noção de criança 

como sujeito de direito começa a aparecer. Tendo quase todos os países do mundo como 

signatários, a convenção acaba por provocar a criação de estatutos específicos voltados à 

infância e adolescência ao redor de todo o mundo, aí incluído o Estatuto brasileiro, 

promulgado no ano seguinte. O reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos 

de direitos desperta uma série de debates, dentre os quais figuram temas como a maioridade 

penal, o pátrio poder, entre outros. Cabe, então, pontuar que legislações como estas ecoam 

nos modos de vida das pessoas e, logo, das famílias. Neste sentido, analisar os textos legais 

que estabelecem direitos da infância é também compreender modos possíveis de experiência 

de família a cada tempo e em cada sociedade.    

Portanto, esse destaque dado à criança, após estabelecido, segue crescendo a cada 

dia. É fácil observar, hoje, por onde quer que se olhe, inúmeras iniciativas que atestam este 

fato: a preocupação crescente com as metodologias pedagógicas, a criação cada vez maior 

de conteúdos de entretenimento voltados diretamente ao público infantil, a produção em 

massa de acessórios e brinquedos preocupados em “estimular o seu desenvolvimento”, entre 

outros inúmeros elementos que circundam este público. Tudo isto se coloca, por vezes, como 

requisitos para a efetivação do cuidado parental. Há prescrições por todos os lados: 

introdução alimentar, cuidados com o sono, a segurança, a alfabetização, entre muitos outros. 

Deste modo, pode-se falar que chegamos, hoje, a uma visão da parentalidade como 

performática, capturada por discursos de mercado.   

A esse respeito, Iaconelli (2019) alerta que, embora desponte, no discurso corrente, 

um ideal de “higienismo psíquico”, supor que a transmissão entre pais e filhos – que é 

eminentemente de ordem inconsciente – pode ser controlada pela vontade é um grande 

equívoco. Não há positividade neste campo. De outra feita, uma transmissão se dá justamente 

por meio de ruídos, estranhezas e brechas que convocam o sujeito. Assim, não há garantias 

nas relações criança/cuidadores. É preciso reconhecer que estão em jogo corpo erógeno, 

transmissão geracional e laço social. Neste sentido, é importante considerar que a época em 

que se vive, bem como os discursos que a circundam não são sem efeitos para o exercício da 

parentalidade e das funções materna e paterna. Há que se fazer arranjos muito particulares 

para fundar cada família.   
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Pode-se dizer, portanto, que todo o processo histórico aqui relatado foi produzindo 

transformações nos modos de se fazer uma família e, logo, nas relações estabelecidas no 

interior de cada família. Quando se transformam os parâmetros, as vivências vão também se 

remodelando, seja para se conformar a eles ou para forçá-los. Neste caminho, o lugar da 

criança foi claramente sendo posto em destaque, até chegarmos ao que podemos hoje 

constatar como uma espécie de “super preocupação”, que pretende justamente antecipar na 

criança características e desempenhos que mirem a um bom ajustamento social do adulto que 

ela será. A maior parte dos discursos externos que vêm incidir sobre a família, ditando os 

melhores modos de desempenho das funções ali realizadas, têm este objetivo.   

Cabe, porém, destacar aqui a disparidade existente entre os discursos que miram a 

criança nas classes mais altas e aqueles que miram as crianças pobres e periféricas. A 

conhecida desigualdade social que afeta o Brasil se manifesta de modo muito explícito neste 

campo, uma vez que se pode constatar facilmente que as preocupações acima elencadas – 

produtos, pedagogias, etc. – são muito presentes no cotidiano da criação das crianças das 

classes médias e altas, ao passo que nas classes baixas a preocupação ainda se centra, muitas 

vezes, na luta pelo acesso a serviços de garantia de direitos básicos como saúde e educação. 

Além disso, estas crianças enfrentam uma série de estigmas, especialmente relativos à 

criminalidade e à violência. Estas duras marcas da desigualdade devem estar aqui registradas 

para que possamos situar melhor a realidade com a qual lidamos quando debatemos a 

temática do acolhimento protetivo.  

É preciso pontuar aqui que a chamada judicialização da família, embora muitas vezes 

seja associada a processos de estigmatização, também desempenha um importante papel na 

garantia de direitos fundamentais a crianças e adolescentes. Romper com o paradigma de 

que a família seria sagrada e inviolável foi decisivo para o progresso de debates como o do 

trabalho infantil e da exploração sexual, por exemplo. A possibilidade de intervenção na 

família permite que muitas ações violentas e abusivas ocorridas no seio das famílias sejam 

devidamente punidas. Ainda assim, é preciso destacar a importância de haver regulação nesta 

ação interventora, distanciando-a cada vez mais do ideal da “família estruturada”, por vezes 

excludente de realidades como as das famílias rearranjadas, monoparentais ou homoafetivas, 

entre outras tantas. Além disso, há de se cuidar também para que não seja alimentada uma 

espécie de criminalização da pobreza, que equivale famílias pobres a “famílias 

desestruturadas”, incapazes de garantir a vida e o bom desenvolvimento de uma criança. 

Nestes termos, construir uma rede de proteção à infância que seja efetiva exige reformular a 
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noção instituída de família e passar a análises mais complexas, que abarquem 

necessariamente as relações estabelecidas em cada caso e que tenham em conta a necessidade 

de efetivação de políticas públicas que possam garantir os direitos fundamentais à família 

como um todo.  

  

2.2. Apontamentos sobre a incidência dos discursos jurídico e biológico sobre a  

família  

 Considerando, a partir do exposto, que a Psicanálise mira o sujeito e que este advém 

e se manifesta na relação com os outros, cabe aqui analisar alguns pontos a respeito de como 

a família é tomada hoje pelo discurso jurídico brasileiro e quais as consequências subjetivas 

geradas por este discurso. Para tanto, é importante destacar que a Constituição Federal, no 

Artigo 226, define a família como base da sociedade e assegura a ela a especial proteção do 

Estado. Assim, uma série de legislações e políticas públicas são destinadas à manutenção da 

família que, por sua vez, assegurará a manutenção social.  

         Para compreender melhor o discurso jurídico a respeito da família, é preciso recorrer 

ao campo do Direito de Família que, segundo Miranda Júnior (2010, p.45), “constitui o 

complexo de normas que regulam a celebração, a validade e os efeitos do casamento, as 

relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal e também a sua dissolução, a união 

estável, as relações entre pais e filhos e o vínculo de parentesco.” Ou seja, este é o campo do 

Direito que se debruça de maneira mais particular sobre o que constitui uma família, seus 

direitos enquanto grupo e, ainda, os direitos individuais em jogo e os conflitos que possam 

advir nas relações intrínsecas. Porém, cabe salientar aqui, como aponta o mesmo autor, que  

o direito de família é menos universal que outros campos do direito, pois implica 

os valores e a ideologia dominante de cada época, o que inclui as tradições e as 

crenças religiosas também dominantes. Apesar disso, o direito de família 

influencia todos os ramos do direito público e privado (2010, p. 46).  

         Prova do exposto é que o conceito de família a ser assumido pela jurisprudência 

brasileira é frequentemente tema de disputa política na Câmara dos Deputados. Um episódio 

recente e que pode ser aqui tomado como exemplo foi o da proposição, em 2015, de um 

Estatuto da Família que pretendia definir um conceito mais restrito de família, fazendo frente 

ao avanço de demandas feministas e do movimento LGBTQIA+ que reivindicam justamente 

ampliações para o conceito. Tal Estatuto, além de restringir o título de família à estrutura 

“tradicional” de homem, mulher e filhos ou um dos pais e seus descendentes, ainda propunha 

medidas na área da Educação, como a inserção de “Educação para a família” como disciplina 
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obrigatória nos currículos escolares e a instituição do Dia Nacional de Valorização da 

Família. Estas pautas, advindas da Bancada Evangélica, seguiam na esteira do discurso de 

enfrentamento ao aborto e à dita “Ideologia de gênero”, profundamente marcado por um viés 

ideológico cristão e neoconservador. Tal discurso, ao considerar que a procriação e a criação 

seriam as bases do direito de família, coloca a mesma em um lugar puramente instrumental: 

o de garantir a constituição e a preservação da sociedade. Inclusive, na defesa deste ponto, 

deputados defensores do projeto argumentaram contra decisões do Supremo Tribunal 

Federal e do Supremo Tribunal de Justiça que teriam tomado o afeto como um dos 

fundamentos para o casamento e a constituição de entidade familiar. Para os relatores do 

Estatuto, “não cabe ao Direito impor ou administrar sentimentos, mas sim regular as 

condutas da vida em sociedade” (Lacerda, 2019).  

         Ora, diante de tais explanações, nota-se o quanto os debates em torno da família e de 

sua formação são importantes em termos políticos e, ao mesmo tempo, o quão afastado da 

vivência das relações entre sujeitos este debate pode correr. Analisar, portanto, o discurso 

legal que determina os direitos de família no Brasil implica necessariamente analisar tais 

atravessamentos políticos e reconhecer que estes têm impacto nas experiências possíveis dos 

sujeitos e na garantia de seus direitos.  

Ainda nesta linha, Nunes e Penna (2019) chamam a atenção para um crescente 

processo de judicialização da parentalidade, que se configura por um excesso de regulação a 

respeito das famílias, que muitas vezes pode acabar por fragilizá-las. Isto porque o campo 

jurídico, ao impor ordenamentos e diretrizes de atuação com a finalidade de resguardar 

famílias consideradas como “funcionais”, impõe uma normatização generalizante, que deixa 

de lado os aspectos relacionais, fundamentais para a constituição dos laços entre os membros 

de uma família. Neste sentido, os “gestores externos” das famílias, como nomeiam os 

autores, representados pela justiça, pelas políticas públicas ou mesmo pela ciência, tornam-

se como que fiscais da família, ditando suas regras e, com isso, apagando possibilidades de 

subjetivação das funções em jogo.  

Neste ponto, porém, é preciso registrar que as disputas e transformações no campo 

da família, ocorridas no Brasil, não são isoladas, mas seguem um movimento histórico mais 

amplo. E, ainda, que não é apenas o discurso jurídico que tem se modificado, mas também 

outros discursos, tais como o científico e o social. Pereira (1999) alerta para as 

transformações operadas na família a partir da virada para o século XX. Segundo o autor, o 

rompimento da ideologia patriarcal levou a modificações nas estruturas estruturantes da 
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família, na concepção dos lugares de pai, mãe e filhos e também nas representações sociais 

da família.  Todas estas transformações têm, portanto, consequências também para o 

processo de estruturação dos sujeitos que se desenvolvem no interior destas novas famílias.  

Para o autor  

Uma das mais relevantes consequências da queda desse modelo patriarcal é o 

redimensionamento do masculino e da função paterna no novo contexto do 

póspatriarcalismo. Em meio a esse processo histórico, o masculino parece estar 

sofrendo um declínio em sua vinculação com a paternidade. (p. 581)  

  

Laurent (2007), por sua vez, comentando fenômenos mais recentes, vai destacar 

modificações no conceito moderno de família especialmente a partir das possibilidades de 

recomposição familiar. Ele destaca as novas formações, tais como famílias homoafetivas e 

multidivorciadas. Implicada nesse contexto está a noção de descasamento, fruto das 

transformações vivenciadas pelos laços conjugais que se tornaram mais igualitários, privados 

e contratuais. Com isso, o casamento, tendo se tornado uma questão de decisão pessoal, não 

é mais visto como uma entidade permanente: desfazer e reatar casamentos torna-se uma 

possibilidade para um número cada vez maior de pessoas. Mais do que isso, há ainda os que 

julgam o casamento como um “luxo institucional do século passado”, considerando que a 

família atual se constitui a partir das mais variadas formas de união entre pessoas que assim 

se declararem (Laurent, 2011).  

Une-se a este ponto, ainda, a questão das crianças geradas com o auxílio da ciência, 

causando inúmeros impasses às discussões a respeito do que constitui uma família. A 

chamada “reprodução medicamente assistida” é uma área em acentuado crescimento e ainda 

envolta em uma série de polêmicas que envolvem especialmente a Bioética. As questões que 

se levantam a esta área vão desde quem tem direito a recorrer a procedimentos de reprodução 

assistida (apenas casados? Apenas quem tem problemas de infertilidade? Casais 

homoafetivos? Monoparentalidade?) até aos critérios para a escolha de doadores de gametas 

(características físicas podem ser determinantes? E características de personalidade?). Neste 

sentido, mais uma vez levanta-se a necessidade de um determinismo em torno do que 

configura uma família, considerando que é a partir dela que se dá a criação de uma criança. 

Sobre este ponto, o Manual de Orientação à Reprodução Humana da Federação Brasileira de 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), de 2011, apresenta pontuações 

interessantes:  

Em geral, aceita-se o casamento como a instituição que melhor representa a 

família. Entretanto, deve-se reconhecer que o casamento não se constitui em aval 

para estabilidade ou perfeição, no suporte ao desenvolvimento de uma criança. Até 
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porque, na América-Latina é muito frequente o nascimento de crianças fora do 

casamento, fato que não exclui a existência de uma família. Assim sendo, deve-se 

distinguir entre família e casamento. Não existem normas legais que evitem a 

sexualidade fora do casamento, assim como que impeçam mulheres solteiras de 

terem filhos. (...) A natureza civil de um casal que solicita a assistência médica por 

problemas de infertilidade não é uma condição exigida para a aplicação das 

técnicas de reprodução assistida. Exigir o vínculo matrimonial para os casais que 

necessitam do uso dessa metodologia é uma discriminação inaceitável. (p. 103-

104).  

Nota-se que há muito em jogo quando se pretende criar condições para o nascimento 

de uma criança e que, muitas vezes, esta é tomada como aquela que institui o surgimento de 

uma família, como no caso da chamada monoparentalidade. Assim, neste campo, herança 

genética, embriões produzidos em excesso por procedimentos de reprodução assistida, 

barrigas de aluguel e doação de material reprodutivo são só alguns dos itens em uma extensa 

lista de novos “objetos” que se apresentam à constituição das famílias na chamada 

hipermodernidade. Estas relações destacam, uma vez mais, o caráter de ficção dos laços 

sociais e familiares. Laurent (2011) nos adverte de que, seguindo por este caminho, 

poderíamos pensar que a ciência, neste momento, seria mais capaz de ensinar sobre 

hereditariedade do que a própria família. Há, portanto, uma modalização necessária a ser 

realizada neste ponto, como bem evidencia Guyomard (2004, p. 66):  

Colocar antes de tudo o único critério genético na determinação da filiação seria 

desconhecer a verdadeira dimensão na qual se constitui o sujeito humano. Ela só 

pode gerar filhos da ciência. Filhos que seriam chamados a reconhecer apenas nela 

sua origem. Mas uma origem muda, fechada num anonimato em que ninguém 

vindo responder pelo desejo da ciência, o sujeito não teria mais nada a fazer senão 

encarar os seus efeitos que, como bem sabemos, sem uma barreira ética, trazem 

consigo tanto o melhor como o pior. (grifos do autor).  

Neste ponto, então, é importante destacar que, embora diversos temas se relacionem 

às noções de família e filiação, colocando uma verdadeira multiplicidade de objetos em jogo, 

há um elemento verdadeiramente decisivo, do ponto de vista subjetivo: o desejo. É do "desejo 

de família" que se funda um núcleo familiar, qualquer que seja sua configuração. Do mesmo 

modo, é do “desejo de filho” que vai advir um filho, por quaisquer meios, e, nele, um novo 

sujeito. É nesse sentido que cabe dizer que, em última instância, toda criança precisa ser 

adotada como filho por alguém que dela se ocupe, com seu desejo. É isto que, enfim, enlaça 

pais e filhos, sejam eles biológicos ou não. Este desejo, portanto, não é redutível a uma 

técnica, ainda que os avanços da ciência possam se interpor, oferecendo condições materiais 

para a realização de uma concepção. O desejo, operado pelas vias que forem necessárias a 
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cada caso, é que vai sustentar e permitir que as funções em jogo sejam exercidas e que, enfim, 

disso possa se fazer um laço.  

Assim, é notório que a concepção de família que se toma em cada campo tem 

importantes repercussões nos modos de se viver e se relacionar no interior destas famílias. 

Entre os discursos jurídicos e biológicos apresentados, há a objetividade das pessoas que se 

vinculam e a isso nomeiam como família. Porém, cabe aqui pensar mais detidamente a 

respeito do que se trata, no campo subjetivo, de assumir esta nomeação, especialmente do 

ponto de vista de um filho, enquanto sujeito em constituição.  

  

2.3. A criança como sujeito   

Após um apanhado histórico a respeito dos lugares sociais da criança e da família, 

torna-se imprescindível pensar o aspecto subjetivo de todo este percurso. Em outras palavras, 

é importante vislumbrar as consequências de um modo de se tomar a família e a criança a 

cada tempo e as marcas que o percurso histórico foi deixando até se chegar às compreensões 

de criança e família nos dias atuais.  

Considerando, portanto, tudo o que aqui se desenrola com relação à criança, cabe 

ressaltar que, em Psicanálise, a referência à criança na verdade mira o sujeito. Isto porque 

descarta-se a hipótese de uma regularidade linear entre o ser biológico e seu psiquismo, 

demonstrado na ideia corrente de um desenvolvimento concomitante de ambos os campos. 

Em Psicanálise, trata-se, de outro modo, da constituição de um sujeito do psiquismo, o que 

promove uma ultrapassagem do “ser em sujeito” (Ferreira, 2017). Assim, é preciso pontuar 

que o advento de um sujeito não coincide com o nascimento de uma criança: pode dar-se 

antes disso, por meio do lugar que lhe é reservado no discurso da família que a recebe, ou 

mesmo depois, pela via dos cuidados particularizados que transmitem algo da ordem de um 

desejo.  A partir das contribuições de Lacan, isso se torna ainda mais esclarecedor, ao passo 

que ele propõe um Outro da linguagem que pré-existe ao sujeito, de modo que a palavra 

determina o estatuto do sujeito mesmo antes de seu nascimento biológico (Valas, 1991).  

Nas palavras de Lefort (1991, p. 17), “a criança no adulto, é sempre o mesmo 

problema da unidade da psicanálise, ou ainda da criança como analisanda integral, porque 

aos olhos da psicanálise não há uma criança ou um adulto, há um sujeito”. Nestes termos, 

investigar o infantil, em Psicanálise, é estar às voltas com a constituição do sujeito e com a 

forma como este vai se manifestar por meio do discurso. Não foi por acaso que Freud se 
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debruçou tantas vezes sobre temas relativos à infância, ao longo de suas formulações. Ele 

demonstrou, exatamente, que o infantil vive também no adulto, por vezes direcionando seus 

desejos e atos, dado que o Inconsciente é atemporal.  

Ansermet (2003) propõe que o encontro com a criança é o encontro com o real, com 

o inassimilável, e que por isso esta temática interessa tanto ao campo da psicanálise:  

A criança implica o enigma. O nascimento de uma criança nos confronta com 

alguma coisa de subjetivamente inassimilável. É claro que ela nasceu de um casal, 

de uma concepção, de uma história. Ela é o produto da relação de um homem com 

uma mulher - ou de qualquer outro meio de procriação. Mas o sujeito é também 

separado dessa origem. Entra em jogo alguma coisa além disso, além dessa história 

(p. 21).  

         Neste sentido, Clastres (1991), tratando exatamente do que vai chamar de "criança no 

adulto", discorre a respeito da importância de se assumir esta permanência da criança, além 

do fato de que não há "pessoas grandes", uma vez que isto que é comumente tomado como 

um "suposto adulto" consiste apenas em um ideal que, por definição, é inalcançável, mesmo 

que sempre perseguido. O autor adverte, portanto, que "a psicanálise não se interessa pelo 

adulto biológico, ainda que lutando com a dificuldade de sua maturidade sexual. Ela se 

interessa pela demanda e pelo que a sustenta, e é aí que se encontra, infalivelmente, a criança" 

(p.136). Nestes termos, ao discorrer sobre o sujeito em constituição, muito mais do que de 

uma criança, trata-se de pensar a respeito de um processo de humanização que se reatualiza 

em cada novo nascimento.  

2.4. O Nome-do-Pai  

          Para seguir com as proposições deste estudo, faz-se necessário, neste ponto, realizar 

um breve percurso teórico em torno de conceitos fundamentais da Teoria Psicanalítica que 

possam balizar as análises a serem desenvolvidas. Isto significa se debruçar sobre as relações 

familiares a partir de uma ótica conceitual, buscando compreender de que modo a Psicanálise 

contribui com a análise das posições colocadas (de filho, de pai e de mãe), considerando que 

estas sejam importantes para a constituição de um sujeito.  

         Uma das formulações centrais da teoria freudiana e que muito interessa à temática aqui 

tratada, é a noção de Complexo de Édipo. Assentado, à primeira vista, nas relações imediatas 

com as figuras familiares do pai e da mãe, o Édipo freudiano na verdade ultrapassa as 

barreiras da família em si mesma, de tal maneira que ele chega a afirmar que  

“no Complexo de Édipo reúnem-se os começos da religião, moralidade, sociedade e arte” 

(1913/2013, p. 164).  
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         Colocado como uma trama que coloca em jogo Pai, Mãe, Filho e Falo, o Édipo 

freudiano, articulado ao complexo de castração, é tomado pelo autor como o núcleo de 

formação das neuroses. Seria a partir da passagem pelo Édipo que a criança poderia dar conta 

das diferenças sexuais e, assim, de se posicionar frente à angústia da castração. Tais 

movimentos, decisivos para o advento do sujeito, resguardavam suas particularidades com 

relação ao sexo da criança em questão, de modo que as identificações em jogo ocorreriam 

de maneira diversa para meninos e meninas.  

         Partindo, já, de uma leitura lacaniana da teoria freudiana (Lacan, 1957-58/1999), é 

possível apontar três tempos fundamentais do complexo de Édipo:  

1. Primeiro tempo, o da relação dual mãe/criança: a criança identifica-se ao que 

supõe ser o objeto de desejo da mãe – o falo – a fim de satisfazer plenamente 

este desejo.  

2. Segundo tempo, quando o pai intervém nesta relação: há aí uma dupla 

intervenção. No lado da criança - que, sendo frustrada da mãe, o é também de 

seu objeto único de desejo - e do lado da própria mãe, que é privada de seu 

objeto fálico – a criança.  

3. Terceiro tempo, o tempo das identificações: ocorre que o pai recoloca o falo 

no campo da cultura, instaurando uma simbolização da lei e tornando-se dela 

apenas um representante.  

A passagem, portanto, por estes três tempos seria formadora para o sujeito, resultando 

em seu posicionamento subjetivo. Este conceito foi proposto por Freud em uma tentativa de 

lidar com a sexualidade infantil, recém-descoberta, com os desejos de incesto e de morte dos 

pais, que a ela se relacionam, bem como com a culpa decorrente deste processo.  

Pode-se dizer, portanto, que a formalização do Complexo de Édipo tem como balizas, 

em última instância, o Pai, a Lei e o Desejo. O Pai, como aquele que interdita o desejo do 

incesto e interpõe uma barreira à satisfação plena, ligada à figura da mãe. A Lei, expressa, 

portanto, a partir desta interdição, que marca a castração e introduz a norma fálica, ao colocar 

a mãe na posição de sujeito desejante – voltada para algo que está além da criança. E o 

Desejo, por fim, como o resíduo destas operações, que dá condição de possibilidade para o 

posicionamento do sujeito que pode então ir em busca de um novo objeto de investimento 

libidinal. Deste modo, é o complexo edipiano que, dando certa organização ao 

funcionamento psíquico, vai permitir uma regulação do campo pulsional do sujeito (Santos 

e Lopes, 2013).  
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Mais tarde, Lacan vai tomar estas proposições em torno do Complexo de Édipo como 

base para a formulação da importante noção de Nome-do-Pai. Isto porque, após o seu 

encontro com o Estruturalismo, o autor busca ampliar as noções freudianas, a fim de torná-

las mais universais. Nesta feita, o avanço de Lacan se mostra ao trazer os pilares lógicos das 

operações constitutivas do sujeito, colocando os personagens da trama edípica em um novo 

lugar: o das funções.   

Neste sentido, Nome-do-Pai e Desejo da Mãe despontam como os significantes 

demarcadores das respectivas funções paterna e materna. Isto implica, portanto, uma 

recolocação importante das questões que circundam o advento do sujeito. Afinal, Lacan vai 

promover uma separação entre a realidade das pessoas que compõem a tríade familiar e a 

posição que ocupam, a partir da ideia de função.  

         Ao propor, no Seminário 5 – As formações do Inconsciente (1957-58/1999), o pai 

como metáfora, Lacan começa a construir a noção de Nome-do-Pai, decisiva para a 

Psicanálise a partir de então. Isto porque se o pai é uma metáfora, então o Nome-do-Pai  é 

um significante que substitui outro significante - no caso, o Desejo da Mãe, primeiro 

significante revelado à criança.  

          Lacan (1958/1998, p. 563) vai assim formalizar esta proposição:       

  

  

Figura 1 - Fórmula da Metáfora Paterna  

            

Ao colocar estes termos, Lacan assume o Nome-do-Pai como aquele que dá origem 

à significação fálica. Tendo barrado o Desejo da Mãe, o Nome-do-Pai se inscreve como 

significante no lugar do Outro, como representante da lei. Isto implica considerar que é a 

partir dele que o sujeito será introduzido à norma simbólica. A partir da referida operação, 

portanto, é possível à criança inscrever-se como sujeito na ordem fálica, tomando o falo 

como um significante no Outro, o que resulta em uma necessária perda de gozo e abertura 

do campo do desejo.  

     Esta operação, portanto, instaura o acesso ao simbólico, uma vez que a criança pode 

deixar de ocupar o lugar de falo da mãe, passando a se posicionar na partilha dos sexos, com 

relação ao falo. Sendo, então, assumido como baliza para o posicionamento do sujeito, o 

Nome-do-Pai aparece como um conceito operativo para constituição subjetiva. Em outras 
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palavras, o pai como metáfora, nos moldes elaborados por Lacan, serve ao sujeito como uma 

ferramenta, da qual ele se vale para advir e, logo, posicionar-se diante do Outro.   

Como se pode notar, ao colocar a questão nos termos de uma função, Lacan 

demonstra que o pai da realidade – presente ou ausente que possa estar nas relações imediatas 

da criança – não necessariamente torna-se o operador da constituição subjetiva do filho, mas 

uma palavra que se coloca em seu lugar. O que vale neste ponto destacar, portanto, é a 

centralidade da instauração da Lei, operada pelo Nome-do-Pai, para a constituição subjetiva. 

Como pontua Guyomard (2004),  

  
O interdito do incesto é fundador da identidade: a criança tem direito a uma 

subjetividade distinta que lhe assegure seu nome. É a identidade subjetiva, num 

processo de separação e de castração que funda a distinção dos corpos. Para um 

ser falante, saber quem ele é, é assumir uma identidade humanizante, reconhecida 

pela Lei, que o inscreve numa linhagem que é ela própria constituída de interditos 

(grifo do autor, p. 62).  

  

     Assim, o Nome-do-Pai, além de instaurar o acesso do sujeito ao simbólico, afastando-o 

de seu assujeitamento imaginário à mãe, vai também conferir-lhe um status de desejante. É, 

pois, a partir de tal processo, que o Nome-do-Pai passa a funcionar como uma espécie de 

ancoragem para o sujeito, um significante a partir do qual poderá ser articulada uma cadeia. 

Isto porque, diante do recalque do desejo de ser (o falo da mãe), promovido pelo Nome-do-

Pai, advém o desejo de ter. Tal processo faz, então, com que o sujeito se volte aos objetos 

substitutivos, o que vai se dar pela via do apelo à palavra que possa instaurar uma demanda. 

Demanda esta que não cessará de se colocar, uma vez que o desejo vai sempre transitar de 

um objeto a outro, não sendo jamais plenamente satisfeito – já que o objeto de desejo 

primordial foi para sempre perdido. A isto se pode chamar metonímia do desejo (Dor, 1989).  

Para pensar melhor estas questões, é preciso recorrer à ideia de função paterna, 

retomando a chamada Lei do Pai que se refere, em primeira instância, à interdição do incesto. 

Esta primeira lei, de caráter fundante para a civilização e para o sujeito, atualiza-se 

constantemente pela via do Nome-do-Pai que, ao ser o representante da interdição à simbiose 

mãe-filho, atua como Outro, possibilitando ao filho o acesso à cultura. Há, porém, que se 

considerar que esta função paterna não necessariamente se vincula à figura do pai biológico, 

mas vai ser exercida por alguém que empreste seu nome a esta interdição.  

Nas palavras de Pereira (1999, p.580) “um pai, mesmo que biológico, se não adotar seu filho, 

jamais será o pai. Por isso podemos dizer que a verdadeira paternidade é adotiva e está ligada 

à função, escolha, enfim, ao Desejo”. Nestes termos, a paternidade funda-se, então, não em 
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uma transmissão genética, nem mesmo em uma presença física real e constante, mas no 

exercício de uma função, com consequências subjetivas importantes, que transmite algo da 

ordem de uma lei, pela via da palavra.  

Em Duas notas sobre a criança (1969/2003b), Lacan propõe que  

  
a função de resíduo que sustenta (e ao mesmo tempo mantém) a família conjugal 

na evolução das sociedades, coloca como valor irredutível de uma transmissão - 

que é outra ordem que aquela da vida segundo as satisfações das necessidades, mas 

que é de uma constituição subjetiva, implicando a relação com um desejo que não 

seja anônimo.  

  

Neste sentido, a função da mãe se localizaria como a de portar a marca de um 

interesse particularizado pela criança, expresso por meio dos cuidados a ela direcionados.  

Um interesse que marque um desejo que não seja anônimo e que se manifeste por meio da 

Linguagem. Ao pai, por outro lado, caberia emprestar seu nome como vetor de uma 

encarnação da Lei no Desejo. A partir da operação de tais funções, portanto, colocadas em 

jogo, é que poderia advir um novo sujeito, colocado como enigma na relação parental.          

Há, porém, uma virada na Modernidade que, segundo Laurent (2007) poderia impor uma 

problemática à questão do Pai: a crise da paternidade. Tal crise teria uma extensão longa, 

tendo dado seus indícios desde a Revolução Francesa, quando a noção de “homem” foi 

ampliada para abarcar mulheres e crianças, especialmente no que diz respeito aos seus 

direitos. Assim, o pai teria sido deposto, passando a ser também regulado por uma outra lei, 

a lei da República. Para o autor, tais transformações imporiam ao campo da Psicanálise uma 

necessidade de recomposição do Nome-do-Pai.  

Nesse sentido, Laurent (2007) aponta para uma transformação das ficções 

reguladoras da paternidade: “A ficção que regia a filiação tinha um nome: o Pai” (p. 63). 

Este Pai a que se refere é profundamente determinado pelo sentido teológico. O Pai divino 

coloca os pais terrenos em função de mediadores, como que adotantes. A partir desta 

concepção, o Nome-do-Pai é totalizante e pretende absorver as diversas possibilidades de 

pais. Com a virada proposta pela Revolução Francesa, porém, essa ótica se transforma, 

passando a uma decomposição desse lugar a partir das muitas e diversas funções atribuídas 

ao pai. A partir do advento dessa pluralização, Lacan vai propor a ideia de “Nomes-do- 

Pai”.  

A proposição de pluralização deste conceito promove um marco importante na obra 

de Lacan, uma vez que o significante do Nome-do-Pai deixa de ser a marca de uma exceção, 
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permitindo se pensar novas formas de fazer suplência à carência do falo. Isto porque, tendo 

extraído da clínica das psicoses a noção de falha estrutural do sujeito (S de A barrado), Lacan 

propõe que é necessário um trabalho subjetivo particular para dar conta da falta de 

significação vislumbrada no Outro. O Nome-do-Pai, tomado como função, passa então a 

poder ser suportado por diferentes elementos, o que permite colocá-lo nos termos de uma 

função matemática f(x), em que o x pode assumir qualquer valor.  Daí, portanto, a noção de 

pluralidade, de nomes-do-pai.  

Esta pluralização dos Nomes-do-Pai, formulada por Lacan, não propõe, segundo 

Lustoza e Calazans (2010), uma superação da noção de função paterna, mas, de outro modo, 

uma variação nesta função, de modo a produzir efeitos diferenciados. Com as novas 

constituições familiares, há inúmeros arranjos possíveis, que nem sempre contam com uma 

figura paterna real, forte e demarcadora de uma lei que barra o desejo da mãe. Porém, a 

função do pai ancora-se na força de uma palavra, tomada como autoridade sobre a mãe.  

Palavra esta que pode advir e ser reconhecida de diversos modos. Em outras palavras, “a 

ausência do pai real não significa a ausência de instalação do Nome-do-Pai como função 

psíquica” (Lustoza & Calazans, 2010, p. 562). Esta é, afinal, a questão introduzida e 

sustentada pela pluralização proposta por Lacan na introdução da noção de nomes-do-pai.  

Cabe aqui apontar que, partindo destas concepções, há de se considerar que a 

transmissão genética e a transmissão subjetiva podem ser indissociadas a tal ponto que os 

progenitores nem sempre serão aqueles que exercerão as funções parentais para uma criança. 

A transmissão de que se trata, quando da análise subjetiva das relações parentais, é de outra 

ordem, a ordem do Desejo. Assim, a constituição de tais funções exige um delicado processo 

de reordenamento simbólico que é, precisamente, relacional. Implica, pois, desejo e falta, 

marcas da imperfeição dos laços aí estabelecidos.  

Indo mais a fundo no conceito de transmissão, Julien (2000) destaca que ela diz 

respeito na verdade a três leis: a lei do bem-estar, a lei do dever e a lei do desejo. A primeira 

refere-se aos cuidados e à sobrevivência do filhote humano, sua subsistência que precisa ser 

garantida por alguém que dele se ocupe. A segunda, precisamente marcada pela voz do pai, 

refere-se à interdição do incesto. Já a terceira, com papel fundante para a subjetividade, 

refere-se à possibilidade de inserção no desejo do Outro, fundada desde a relação do casal 

parental. O conjunto das três leis, portanto, compõe a chamada transmissão de uma geração 

à seguinte, o que vai ocorrer de modo privilegiado no âmbito familiar.  
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Todo este processo envolvendo o Nome-do-Pai como articulador destaca, porém, que 

esta concepção estrutural promove a possibilidade de uma nova leitura das relações 

familiares. A partir da ampliação promovida pela ideia de função, passa a ser possível 

analisar outras conjunturas familiares – famílias homoafetivas, monoparentais, entre outras 

– a partir da noção de estrutura, balizada pelas funções em jogo. Afinal, esta Lei que funda 

o sujeito e instaura seu caráter desejante pode ser transmitida por outras vias. Sobre este 

ponto, é interessante o que apontam Santos e Lopes (2013):  

  
A questão da incerteza da origem, que pesa sobre o pai – pater semper incertus -, 

indica que ele é uma atribuição significante. Dizer que o pai é aquele que é 

nomeado como tal é uma vertente inovadora do ensino de Lacan em relação a 

Freud. A nomeação tem como efeito um laço não incestuoso. Somente uma 

concepção estrutural permite que, do pai real, seja destacada sua função simbólica 

de significante no discurso.” (pp. 127-128).  

  

     Se a questão do pai é, portanto, relativa à sua função simbólica, é possível articulála, 

enfim, de inúmeras maneiras, a partir da realidade experimentada por cada sujeito. Cabe a 

este localizar-se diante de uma operação que o envolve e funda. Nestes termos, a questão do 

sujeito traz a marca de uma responsabilização, ao mesmo tempo em que pluraliza as 

possibilidades de enlaçamento subjetivo.  

 Pensar estas colocações em torno do Nome-do-Pai e sua pluralização é fundamental nesta 

pesquisa, uma vez que aqui se pretende versar sobre sujeitos afastados do convívio familiar 

e institucionalizados. São famílias que sofrem uma intervenção do Estado, operada muitas 

vezes a partir de um modelo ideal de família. Nestes termos, demonstrar que há inúmeros 

possíveis arranjos, quando se coloca o sujeito em questão, é também dizer que o singular 

precisa ser considerado em meio aos processos jurídicos. Os arranjos subjetivos que 

sustentam os laços familiares podem se dar de inúmeras maneiras, ao passo que se a política 

pública parte de uma visão totalizante, voltada unicamente para os aspectos objetivos de 

subsistência - alimentação e moradia, por exemplo - e deixa de abarcar estes aspectos 

subjetivos, ela não pode ser classificada como uma política de proteção integral.   

Ainda cabe apontar que, tendo sido operada a institucionalização de uma criança ou 

adolescente, sua subjetividade será impactada pelas mudanças de ambiente e relações, de 

modo que cada sujeito, a seu modo, vai buscar encontrar soluções para este impasse. Porém, 

para que o processo de abrigamento seja, de fato, uma estratégia de proteção e cuidado 

integral, é preciso que a subjetividade das crianças e adolescentes acolhidos seja considerada. 

É imprescindível que a criança ou adolescente esteja informada a respeito dos processos a 
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que é submetida e que as decisões a respeito de seu destino a incluam. Além disso, é preciso 

que haja também espaço para elaboração de suas questões subjetivas e para o 

estabelecimento de laços, os mais variados.  

Tendo, portanto, realizado um percurso em torno da questão da criança na família, 

passando pelos aspectos históricos e por importantes conceituações do campo da Psicanálise 

a este respeito, pretende-se agora realizar uma torção na questão, para pensar o lugar da 

família para uma criança. Nos processos de constituição subjetiva vividos por cada uma, 

como as relações familiares são vividas ou, mais ainda, subjetivadas? O que se transmite na 

família? O próximo tópico buscará realizar um percurso em torno destas questões.  

2.5. Uma família para uma criança: filiação e nomeação 

“Pensava secretamente que os filhos podiam ser só uma vingança contra  

o peremptório da morte. Como uma revolta contra o pagamento absoluto.  

Como se fosse de acreditar que através das crianças que se criavam se  

podia perdurar ainda. (...) O menino era o que ficava ao mundo como  

continuidade de algo que não se pudera fazer antes nem de outra  

maneira.”  

 

(Valter Hugo Mãe, O filho de mil homens) 

 

Quando nasce uma criança, surgem com ela uma série de questões. Questões que 

convocam cada um dos sujeitos que com ela se relacionam a assumir uma posição diante 

daquele novo ser. Os lugares sociais e também subjetivos são de alguma maneira 

perturbados, com vias a alocar um novo sujeito, que desde antes de sua chegada já vinha 

sendo invocado. Em meio ao surgimento destas questões, que são muito particulares, há um 

ponto comum que pode ser destacado: o enigma da origem.  

O nascimento de uma criança coloca sempre uma questão referente à origem em jogo, 

tanto para aqueles que a esperam quanto para este novo sujeito. Do lado dos pais - ou de 

quem quer que se ocupe do cuidado a um recém-nascido - esta questão remete, segundo 

Ansermet (2003) a algo estruturalmente inassimilável na própria origem, um enigma que 

retorna e permanece sem resposta. Porém, estar nesta nova posição da trama – a de pai, de 

mãe, etc. – coloca em cena também a questão da continuidade, algo que implica uma 

transmissão, que remonta ao narcisismo e que pode se realizar por meio da criança. Assim, 

o autor defende que um nascimento impõe, para os adultos em questão, uma dialética entre 

descontinuidade – como sujeito – e continuidade – da descendência.  

Já pelo lado da criança, esta questão coloca em cena um enigma fundamental para a 

constituição da identidade. Tal enigma remonta à concepção, à relação entre um homem e 
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uma mulher – ou à interposição de algum recurso tecnológico que tenha dado suporte à 

procriação. É ela que vai suscitar, mais tarde, a curiosidade a respeito das diferenças sexuais, 

provocando o empenho de pesquisa demonstrado por Freud (2016/1905) a respeito das 

Teorias Sexuais Infantis. Porém, por meio desta problemática, o que se coloca, de fato, é a 

questão do sujeito, que mira diretamente ao desejo. Um desejo que se articula por meio de 

uma série de significantes sobre a criança, colocados em jogo desde antes de seu nascimento.  

     Neste sentido, Ansermet (2003) aponta que a questão de saber de onde vêm as crianças é 

a questão insolúvel por excelência, aquela que, para o sujeito, resiste a qualquer explicação 

de cunho biológico, genético ou mesmo mítico. Diante desta pergunta sem resposta, cada 

sujeito vai ser, portanto, convocado a construir-se. Para além das relações de determinação 

e de continuidade com aqueles que o precedem, a questão da origem abre uma brecha onde 

reside a criação. Os marcos advindos dos pais são parciais e o sujeito precisa, a partir deles, 

encontrar suas formas particulares de laço. A busca pela compreensão desta origem, atrelada 

à experiência de descoberta das zonas erógenas - e, logo, do corpo – constitui-se como um 

organizador da vida psíquica do sujeito.  

     Esta constituição do sujeito, como já apontado no capítulo anterior, passa justamente 

pelas relações constituídas entre um bebê e aqueles que dele se ocupam, como atesta o caráter 

fundante da interdição colocada pelo Nome-do-Pai. O interdito do incesto, porém, além de 

instaurar regras de aliança e inserir o sujeito em um laço, promove também a inscrição de 

uma filiação, por meio da garantia de uma nomeação que vem do pai (Guyomard, 2004). 

Esta nomeação é sempre carregada de desejos, expectativas e fantasias que terão seu lugar 

na história e na constituição do sujeito que fora nomeado.  

         A filiação, nesse sentido, está muito além do campo biológico/genético, realizando-se 

a partir de uma importante intervenção do campo do Direito. Afinal, muito mais do que um 

produto “da carne de seus genitores”, como aponta Mougin-Lemerle (2004), uma criança é 

constituída como tal a partir do reconhecimento de seu vínculo como “filha de...”, que passa 

por uma certa ordenação jurídica estruturada por regras. Nesse sentido, cada sociedade 

coloca em questão a fabricação da filiação, a partir de uma ordenação jurídica que nomeie 

estes laços para todos. Trata-se da abertura de um campo de possibilidades para que o código 

possa ser posto em jogo por meio de palavras específicas, permitindo um ordenamento 

simbólico das relações parentais. Porém, não se pode esquecer que há sempre brechas no 

discurso instituído, a partir das quais cada sujeito vai se colocar, respondendo desde um lugar 

particular, que é por si mesmo forjado por meio do seu discurso. Assim, mesmo que haja 
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nomes e termos técnico-jurídicos que pretendam dar conta das relações familiares e mesmo 

que estes nomes tenham uma importante função de localização discursiva, cada sujeito vai 

atualizar na própria história a trama relacional que o funda, localizando-se a partir dela.   

         É importante destacar, neste ponto, a temática da nomeação, que deriva da filiação e 

tem importantes incidências subjetivas. Afinal, todo sujeito recebe um nome que é dado por 

outros – em geral, os pais – e que vem carregado de desejos. Um nome, ao mesmo tempo em 

que porta a marca de uma diferenciação, também produz uma ligação genealógica, por meio 

do patronímico a ele agregado. Sendo uma categoria também jurídica, o nome possibilita 

alguma localização referencial para uma criança, remetendo-a à Lei.   

A interposição de um nome promove ao mesmo tempo uma localização simbólica - 

pela via da linhagem - e a operação de uma interdição - dos laços incestuosos. É, portanto, 

submetido a esta inscrição que é ao mesmo tempo prescritiva e proibitiva que o sujeito 

desejante se constitui.  Este nome, portanto, remete-nos diretamente à questão do pai, o 

intermediário entre a criança e a linguagem, aquele que notifica a ancestralidade e, ao mesmo 

tempo, marca a separação da mãe. A esse respeito, Mougin-Lemerle (2004) destaca que a 

filiação expressa pelo nome é como "uma mão institucional que nos socorre, que nos ajuda 

a ficar de pé", uma vez que não há garantias no campo da paternidade.  

     Neste sentido, a busca pela própria origem, passando pela nomeação, coloca em aberto o 

campo do desejo – ou desejos - sobre a criança. A fecundidade desta questão está, então, em 

abrir um campo de possibilidades para a empreitada da busca pela própria identidade, que 

remeta a uma construção própria, não apenas dada por outrem. A nomeação, neste sentido, 

apesar de atestar certa determinação, resguarda um decisivo ponto de indeterminação, aberto 

à criação.  

         Lacan desenvolve importantes considerações a respeito da operação de nomeação, ao 

longo de sua obra. Interessa aqui pontuar brevemente uma noção a que o autor chegou mais 

tardiamente em seu ensino, especialmente a partir da análise de Moisés e o monoteísmo 

(Freud, 1939/2018). Esta proposição aposta na nomeação como uma invenção. A base de tal 

proposição se assenta na constatação de que um nome próprio não pode ser tomado como 

um significante qualquer. Isto porque um nome próprio porta um vazio de significação que 

topologicamente se encontra em aberto: um convite à invenção que busca suplementar o 

sentido ausente. Trata-se de tomar o nome como um signo e compreender que, em seu 

avesso, o nome próprio sempre portará uma marca de indefinível que movimenta o sujeito 

(Guerra & Andrade, 2019; Capanema, Fajnwaks & Vorcaro, 2018).   
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 Nestes termos, podemos apontar que a nomeação abre campos para o sujeito, ao mesmo 

tempo em que o instala em uma complexa rede discursiva. O nome convoca o sujeito à cena 

e esta convocação, em última instância, porta uma marca distintiva advinda do pai. Daí a 

importância de se considerar a nomeação como uma operação subjetiva.   

Não cabe aqui nos determos muito sobre deste ponto, mas apenas ressaltar sua 

importância e a forma como a marca da nomeação pode incidir decisivamente sobre um 

sujeito. Isto tem, portanto, consequências para o campo do abrigamento institucional, 

principalmente se pensarmos no que resta da família na história de cada criança acolhida, em 

especial aquelas que passam por longos períodos de institucionalização. A marca que o seu 

nome porta permanece em aberto e muitas vezes se apresenta como uma tábua de salvação 

dos laços familiares.   
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3. A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E O DISCURSO QUE A ATRAVESSA  

  
“Uma casa não é construída apenas com pedras, cimento, etc. O modo de olhar de 

um homem também a constrói. O modo de olhar dá o aspecto à realidade.”  

  
(Clarice Lispector, Carta atrasada)  

  

 Nesta seção apresentaremos a instituição de acolhimento protetivo que colaborou com a 

pesquisa, o público por ela atendido, bem como os dados ali coletados por meio das 

entrevistas realizadas com as profissionais da chamada Equipe Técnica. Tais dados serão 

apresentados à medida que forem sendo discutidos, tendo sido tomados como representantes 

de um discurso que atravessa a instituição. Discurso, este, que sustenta as práticas de 

acolhimento desenvolvidas pelo sistema de proteção à infância no Brasil. As análises que se 

seguem foram realizadas partindo especialmente da teoria dos quatro discursos elaborada 

por Lacan principalmente nos Seminários 16 e 17.   

  

3.1. Caracterização do público atendido pelo abrigo  

         A instituição de acolhimento da qual tratamos nesta pesquisa tem caráter regional e 

atende a nove municípios do interior de Minas Gerais. A unidade acolhe, no momento, cerca 

de 30 crianças e adolescentes, número médio em que tem operado nos últimos anos, de 

acordo com a equipe.  

         Como características gerais do atual grupo de acolhidos na instituição, cabe pontuar 

que não há grande diferença entre o número de meninos e meninas. Além disso, as faixas 

etárias são bem distribuídas, não havendo grande diferença entre os números de crianças e 

adolescentes. Um ponto que merece destaque é o de que a extensa maioria dos acolhidos 

compõem ou compuseram grupos de irmãos, também em situação de acolhimento 

institucional. Além disso, é comum entre as crianças acolhidas na unidade, que suas mães 

também tenham vivido o acolhimento institucional na infância e/ou adolescência.           

Outros pontos importantes a serem destacados: todos os acolhidos na unidade advém das 

camadas mais pobres da população e quase todos são negros. Este cenário se repete ao longo 

de todo o território nacional, como apontam estudos anteriormente realizados (Arpini, 2003; 

Alexandre, 2017; Bertolini e Santos, 2012; Souza, 2012; Nunes, 2015). Considerando a 

composição da população brasileira, há que se perceber a relevância deste dado, que atesta 

uma vez mais a gravidade do cenário de desigualdades em que vivemos. O que faz com que 
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os dispositivos de garantia dos direitos das crianças e adolescentes só recorram ao 

abrigamento nos casos que envolvem famílias pobres e periféricas?  

Neste sentido, destacamos a invisibilização destes dados nos registros oficiais, uma 

vez que precisamente este ponto – a classe social das famílias cujas crianças e adolescentes 

são abrigados – não consta no questionário do censo anual do SUAS, importante instrumento 

de coleta de dados a respeito de usuários de diversos serviços da rede socioassistencial no 

Brasil, inclusive abrigos. Neste cenário, os dados mais abrangentes a esse respeito são os 

divulgados no Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Acolhimento 

realizado entre os anos de 2009 e 2010 (Assis e Farias, 2013).  

         O referido levantamento (Assis e Farias, 2013) aponta como discussão central 

justamente as mudanças ocorridas nos paradigmas da legislação referente ao abrigamento no 

Brasil à época, com destaque para o direito à Convivência Familiar e Comunitária, como 

formas de minimização dos efeitos de uma cultura secular de institucionalização de crianças 

e adolescentes pobres no país. As mudanças a que o levantamento se refere tinham como 

principal objetivo assegurar o caráter de excepcionalidade da medida de acolhimento, 

rompendo um ciclo histórico de mau uso da medida. Porém, considerando os dados 

encontrados neste estudo e em outros já mencionados (Alexandre, 2017; Bertolini e Santos, 

2012; Souza, 2012; Nunes, 2015), este cenário parece não ter se modificado efetivamente, o 

que tomamos aqui como um primeiro apontamento de pesquisa.   

3.2. O uso da Teoria dos Discursos para análise das entrevistas  

    Realizar entrevistas com profissionais que atuam em uma instituição de acolhimento foi 

um passo decisivo no processo da pesquisa. Muitos pontos puderam ser depreendidos do 

material recolhido nestas entrevistas, especialmente no sentido de apontar para um certo 

discurso institucional corrente, que sustenta muitas das práticas realizadas no cotidiano dos 

serviços. Isto porque as leis, embora estabeleçam as diretrizes de funcionamento para as 

políticas públicas, não são as únicas responsáveis pelo ordenamento prático das ações. Há 

um complexo jogo de forças em curso, que envolve os agentes operadores do Direito e 

também os trabalhadores da rede socioassistencial.   

         Ao procurarmos a Direção de uma instituição de abrigamento para colaboração com a 

pesquisa, solicitamos entrevistas com os profissionais que ali atuassem. Feito o convite, foi-

nos dado acesso apenas à chamada Equipe Técnica, composta pelos profissionais de nível 

superior que atuam na unidade. Os demais profissionais (monitores, motoristas, cozinheiros, 
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entre outros) que lidam cotidianamente com os acolhidos, não foram indicados para a 

colaboração com a pesquisa, neste primeiro momento. Compreendemos que este é um ponto 

que merece destaque, uma vez que não especificamos, de antemão, nenhuma categorização 

da equipe do abrigo. Por esta razão, o fato de a Equipe Técnica ser tomada como aquela que 

melhor poderia fornecer informações sobre o serviço é um dos pontos que serão abordados 

em nossas análises. Qual a função da Equipe Técnica no cotidiano do abrigo? O que a coloca 

em uma certa posição de saber a respeito do serviço de acolhimento? Qual a noção de saber 

em jogo nesta resposta da instituição?   

 Na primeira empreitada de pesquisa, foram então entrevistadas profissionais de áreas 

diversas, tais como Psicologia, Serviço Social, Direito e Pedagogia. Todas trabalhavam em 

conjunto, embora se resguardassem às suas especificidades de campo profissional. Vale 

destacar que eram todas mulheres, o que atesta, uma vez mais, a ligação histórica entre as 

posições de cuidado e a figura da mulher.    

As entrevistas foram realizadas individualmente e em modalidade virtual, devido à 

necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia da Covid-19. Embora houvesse 

um roteiro prévio para a entrevista semiestruturada, procuramos instituir um espaço aberto 

para a fala, em que os conteúdos pudessem emergir livremente em associação e a escuta 

flutuante pudesse ser posta em marcha. Desse modo, as profissionais puderam partilhar suas 

trajetórias profissionais, experiências pessoais, impressões e até mesmo avaliações a respeito 

do campo do abrigamento institucional e da forma como seu trabalho se realiza. A escuta 

praticada nestas entrevistas foi, então, transposta em texto, de modo a subsidiar as análises 

posteriores do material recolhido.   

Proceder a uma análise das falas expressas nas referidas entrevistas exige considerar 

o que há de subjacente a essas falas, no sentido da composição ou decomposição de um 

discurso que atravessa a instituição e que por meio dela se manifesta. Trata-se de buscar 

destacar as funções colocadas em jogo pela estrutura complexa de linguagem que sustenta o 

funcionamento do serviço, em diversas esferas, compreendendo que uma instituição se forma 

a partir de um conjunto de normas, mais ou menos expressas ou veladas em cada esfera. 

Apostamos aqui, portanto, que circunscrever tais funções, tomadas como lugares marcados 

por significantes em uma estrutura discursiva, pode permitir que nos aproximemos da 

questão central deste estudo, qual seja a de identificar o lugar do discurso dos acolhidos no 

sistema que os acolhe.   
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Para considerarmos que o material recolhido nas entrevistas compõe um discurso que 

atravessa a instituição, tomamos o discurso como um modo de relacionamento social, 

representado por uma estrutura sem fala, tal como enuncia Lacan em seu seminário 16 (1967-

68/2008b). Ou seja, o discurso como um modo de uso da linguagem, em que subsistem certas 

relações fundamentais que apontam para o saber. E ainda que “o que o discurso visa é a causa 

do próprio discurso'' (1967-68/2008b, p. 31). Assim, ao procedermos a uma análise deste 

discurso que atravessa a instituição e é revelado a partir dos elementos depreendidos das 

entrevistas, pretendemos realizar o que Lacan enunciou:  

“No discurso não tenho que seguir a sua regra, e sim que encontrar a sua causa” 

(196768/2008b, p.13).  

Para tanto, segundo a perspectiva lacaniana, observar a movimentação de um 

discurso implica observar as relações entre espaço, lugar e posição que os agentes desse 

discurso ocupam (Dunker, Paulon & Milán-Ramos, 2017). Isto porque as movimentações de 

um discurso indicam uma certa relação com o saber e a verdade que subsiste no contexto 

mesmo em que o discurso se expressa. É preciso, portanto, destacar o caráter dialógico do 

discurso, no sentido em que ele se realiza por meio de articulações com um campo alteritário. 

Há discurso, porque há alteridade reconhecida. Como bem destaca Brandão (2006), o 

discurso apresenta uma polifonia de vozes que o compõem, seja no sentido de uma soma de 

concordâncias, seja expressando discordâncias intrínsecas. Assim, todo discurso se 

estabelece a partir de uma rede de outros discursos que o atravessam.   

Como bem pontua Rosa (2010, p. 15):  

Discursos são nomes do laço social, ou seja, são modalidades de enfrentamento da 

perda de gozo produzida na constituição do sujeito, são modos de consentimento 

e/ou evitamento da castração e de responder ou transcender ao pai - questão da 

dialética do reconhecimento e autorização.  
  

Ou seja, um discurso aponta para um modo de funcionamento que nele se enuncia. 

Este modo de funcionamento, embora articulado de maneira singular, inclui o outro - marca 

da diferença imprescindível para que haja sujeito -, condição para que, de sua posição, possa 

haver enunciação. Um discurso é, portanto, um modo de relacionamento social, um laço que 

permite que o sujeito se coloque, por meio de uma articulação significante na qual vai sendo 

representado.  

Nessa esteira, cabe lembrar ainda que, ao proceder a uma análise de discursos, nos 

interessamos não só por aquilo que um certo texto – escrito ou falado – mostra, mas ainda 

mais por como e porque ele mostra, circunscrevendo um certo modo de dizer (Kyrillos Neto, 
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Rosário e Moreira, 2015). Essa consideração mira às formulações de sentido que o discurso 

produz e que incidem sobre as experiências dos sujeitos que o enunciam, ao mesmo tempo 

em que as constituem.  

Nestas condições, ao tomarmos as falas recolhidas nas entrevistas, buscando extrair 

delas os indícios de um discurso que atravessa a instituição, pretendemos demonstrar que 

nos deparamos com um discurso sem enunciante, um discurso sem fala, onde as relações 

estabelecidas se repetem e se recolocam de maneira quase automática, comumente tomada 

como natural. Isto porque, na polifonia que compõe este discurso, encontramos elementos 

como os textos legais, práticas historicamente institucionalizadas, aspectos culturais ligados 

à noção de assistência social, dimensões políticas, caráter moralizante, entre outros aspectos 

que, por seu ordenamento estrutural, acabam por forçar uma homogeneização do  

discurso.   

É precisamente esta estrutura de discurso mais ou menos homogêneo que sustenta as 

práticas dos serviços de acolhimento, de modo que não tratamos aqui de uma análise centrada 

nas pessoas entrevistadas, mas nesta complexa rede discursiva que, ao se repetir, sustenta o 

que ali se desenrola cotidianamente.  

Lacan aponta, de maneira enfática, que a essência da teoria psicanalítica estaria 

justamente em um discurso sem fala. Com isto, ele insiste que devemos nos debruçar 

justamente sobre a função do discurso e que é neste nível que a Psicanálise atua. “Os 

discursos nada mais são do que a articulação significante, o aparelho cuja mera presença, o 

status existente, domina e governa tudo o que eventualmente pode surgir de palavras. São 

discursos sem a palavra, que vem em seguida alojar-se neles” (Lacan, 1969-70/1992, p. 177). 

Daí se desenvolve, em Lacan, um percurso que vai, no Seminário 17, apresentar o discurso 

como aquilo que faz função de laço social, estabelecendo quatro discursos por meio de 

matemas representacionais. É este o ponto que mais interessa às nossas análises, 

considerando especialmente que pretendemos identificar a função deste discurso que 

atravessa a instituição para, a partir dela, situar a posição do discurso das crianças e 

adolescentes, público a quem se destina a oferta dos serviços de acolhimento institucional.  

Para tratar a questão dos discursos, recorremos à fórmula representacional expressa 

pelo próprio Lacan, especialmente no Seminário 17, que propõe a delimitação de quatro 

lugares, demarcados por barras e setas que explicitam as relações entre os elementos que 

ocupam cada um desses quadrantes. A nomeação que Lacan dá a esses lugares vai se 
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transformando no decorrer de suas elaborações, de modo que buscamos expressá-las aqui de 

maneira compilada:  

  

  

Figura 2 – Compilação própria das fórmulas do discurso, com base nos textos do seminário 17  

Esta fórmula proposta por Lacan aponta certas relações fundamentais entre os 

elementos que compõem o discurso. O primeiro quadrante, onde figuram os termos  

“significante-mestre ou desejo ou agente”, refere-se à posição de organização da produção 

discursiva. Trata-se do lugar daquele a quem o discurso faz agir. O segundo quadrante, por 

sua vez, ocupado por “saber ou Outro ou trabalho”, se refere ao que mira o discurso, a que 

se destina sua formulação. Já o terceiro quadrante, onde se lê “gozo ou perda ou produção”, 

é ocupado por aquilo que resta no discurso. Por fim, o último quadrante, reservado à verdade, 

refere-se àquilo que sustenta todo discurso.   

Tendo em vista esses elementos, Lacan vai propor quatro discursos, que expressam 

relações fundamentais entre sujeito, linguagem e saber, quais sejam: o do mestre, o da 

histérica, o universitário e o do analista. Para escrever estes discursos, Lacan lança mão de 

quatro letras: a (objeto a, condensador de gozo), $ (sujeito barrado pelo significante), S1 

(significante-mestre) e S2 (saber constituído por meio do encadeamento significante). Cada 

um dos quatro discursos, portanto, vai ser expresso por meio de um arranjo destas letras nos 

quadrantes, por meio de uma permutação circular, em que cada quarto de giro inaugura um 

novo esquema representacional, mantendo sempre a mesma sequência entre as letras, que 

determina as relações lógicas entre os termos.   

Além das letras, têm importante função no esquema representacional dos discursos 

as barras que separam os quadrantes superiores e inferiores. Estas marcas representam a 

resistência à significação, dada pela operação do recalque. Enquanto isso, a flecha central 

colocada no esquema pretende apontar o sentido do movimento da cadeia significante.   

Além do Seminário 17, em Radiofonia (1970/2003c), Lacan ainda se detém um 

pouco mais nestas representações dos discursos, refinando, de certo modo, a colocação de 

um esquema de setas que demarca relações importantes. Assim, uma seta é colocada sobre 

as barras, partindo do primeiro para o segundo quadrante, enquanto outra é colocada abaixo 

das barras, partindo do terceiro para o quarto quadrante, como no esquema a seguir:   
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Figura 3 – Representação do esquema estrutural da fórmula dos discursos expressa em Radiofonia  

Para Lacan, é fundamental atestar o contraste entre a primeira e a segunda linhas do 

esquema. A seta colocada na primeira demarca uma relação de impossibilidade, colocada 

entre o agente do discurso e o Outro/trabalho. A segunda, por sua vez, demarca uma relação 

de impotência, colocada entre a produção e a verdade do discurso. Tais colocações são, de 

fato, muito importantes, pois a inscrição da impossibilidade indica a dimensão topológica, a 

inscrição de um furo estrutural em cada um dos discursos, ao passo que a marca da 

impotência tem, para Lacan, a função de proteger a verdade (Castro, 2019). Estas relações, 

portanto, vão operar entre os termos (a, $, S1 e S2) que compõem cada um dos quatro 

discursos, atestando impossibilidades e impotências em cada um deles.  

Os quatro discursos propostos por Lacan serão tomados, então, como base para as 

análises aqui propostas, articulados ao material recolhido das entrevistas realizadas com a 

equipe do abrigo. Cada discurso será apresentado mais detidamente a seguir, compondo a 

discussão de aspectos específicos do material que a eles se relacionam.  

  

3.2.1. O texto legal como Discurso do Mestre  

 “- Uma lei nunca se vota só pelo que diz. Vota-se também pelo que não diz, 

pelo que está subjacente nas palavras.  
- Pode ter uma segunda intenção? - Se não tiver, a gente tem por ela. 

Ou as duas coisas ao mesmo tempo.”  

  
(Carlos Drummond de Andrade, Qual é mesmo a sua opinião?)  

  

     O primeiro ponto que gostaríamos de destacar nas falas recolhidas nas entrevistas 

diz respeito ao campo das legislações pertinentes ao sistema de garantia de direitos das 

crianças e adolescentes. Em todas as entrevistas, a forma como a legislação estabelece o 

funcionamento dos serviços de acolhimento foi avaliada de maneira muito positiva. Segundo 

as profissionais, as leis apresentam um “mundo ideal” no que se refere à cidadania desses 

sujeitos, resguardando-os por meio de mecanismos muito bem descritos. Isto as faz declarar 

que, do ponto de vista da garantia à cidadania, consideram as legislações existentes 

satisfatórias.    
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Seguindo uma linha semelhante, em todas as entrevistas o problema mais citado foi 

o da morosidade no encaminhamento dos processos judiciais que determinam o destino das 

crianças e adolescentes acolhidos. As profissionais apontaram que esta demora em muito 

prejudica os acolhidos, uma vez que muitos deles acabam permanecendo por longos períodos 

no abrigo, o que descrevem como “um atraso significativo” nas vidas desses sujeitos.  

Em muitos momentos dos relatos das entrevistadas, nota-se que as incomoda o 

perceptível distanciamento entre o texto legal e a prática cotidiana dos serviços. Elas 

declaram que, embora haja legislações bem descritas, não parecem haver procedimentos bem 

articulados que façam cumprir estas normas. Assim, muitas vezes os caminhos institucionais 

realizados pelos processos variam de acordo com as pessoas que deles se encarregam: juízes, 

promotores, equipes técnicas, conselheiros tutelares e profissionais da rede socioassistencial 

dos municípios. Neste sentido, elas resgatam a noção da lei como ferramenta ideal, 

apontando que quase todos os problemas encontrados no campo do acolhimento devem-se 

justamente a uma não aplicação devida da lei.  

É facilmente percebido que, para o discurso que atravessa a instituição, se as leis 

fossem efetivamente cumpridas, tudo estaria resolvido. Isto, porém, expressa uma 

problemática complexa, duplamente articulada: em primeiro lugar, tal postura denuncia uma 

distância entre o funcionamento efetivo das medidas socioassistenciais e o que prevê a 

legislação pertinente; em segundo lugar, ela localiza nesta brecha entre prescrito e real toda 

a responsabilização pelos problemas encontrados no campo, o que muitas vezes pode impedir 

que se realizem movimentos de transformação da realidade ali vivida.  

Entendemos que a legislação, por seu caráter de ordenação social, é comumente 

tomada como mantenedora de um ideal de neutralidade que possibilite um estado de 

bemestar social, de modo a se articular como um discurso que se pretende coeso e coerente.  

Neste sentido, é pertinente o que aponta Rosa (2010, p. 13): “O discurso jurídico, por ser 

normativo, trabalha com categorias pré-existentes e se operacionaliza a partir de um saber 

sobre o sujeito já de antemão inscrito em seu próprio código”.  

É neste sentido que pretendemos apontar que, no contexto aqui analisado, o texto 

legal tem funcionamento de discurso do mestre. Isto porque este discurso se articula em torno 

de um saber, na relação de S1 em direção a S2, deixando de certo modo oculto o sujeito que 

o sustenta. Eis a sua representação, extraída do seminário 17 (Lacan, 196970/1992, p. 12):  
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Figura 4 – Fórmula do Discurso do Mestre  

  

Este modelo de discurso coloca em destaque as relações entre os significantes, de 

modo que S1 ocupa o lugar de agente do discurso, enquanto S2 ocupa o lugar daquilo a quem 

o discurso se dirige. Nesta operação, o objeto a assume o lugar daquilo que resta da 

significação: um mais-de-gozar, como postula Lacan. Todo este mecanismo de 

funcionamento, portanto, tira do foco o sujeito que o sustenta, que é precisamente o sujeito 

barrado ($). Recalca o sujeito do desejo, por um lado, mas esse se revela a verdade que 

sustenta a mestria.   

Lacan demarca, no seminário 17, que o discurso do mestre é, em seu fundamento, 

totalmente cego. Isto porque exclui a fantasia e pretende deixar oculto o sujeito, justamente 

porque o mestre não sabe o que deseja. Desse modo, ele se endereça ao escravo que, este 

sim, vai prestar contas acerca do desejo do mestre, buscando meios de dar a ele alguma 

direção, não sem produzir um resto, da ordem do mais-de-gozar.  

É neste aspecto que podemos aproximar a noção de discurso jurídico extraída das 

falas das entrevistadas e o discurso do mestre: no ponto em que se endereça como uma 

demanda que, se cumprida, vai garantir a ordem. Porém, cabe-nos aqui pontuar que nem 

mesmo este mestre sabe o que deseja, ou que ordem se trata de manter. É justamente aí que 

se coloca o ponto que queremos destacar: tomar o discurso jurídico como fundamento coeso 

de uma realidade ideal não permite que o sujeito sobre o qual se realiza uma intervenção 

apareça, com suas invenções particulares e modos de enlaçamento que possam tentar dar 

conta da sua posição nas relações que estabelece. E isto vale para todos os sujeitos envolvidos 

no campo do acolhimento: crianças, adolescentes, famílias, equipes técnicas, cuidadores e 

todos os demais agentes operadores do direito. Como assinala Rosa (2010, p.14), “a adesão 

a um saber já produzido, as certezas do saber do direito, tornam opacas as possíveis 

produções de saber do sujeito e o confina na repetição”. Trata-se, nesta repetição, portanto, 

de uma adesão quase cega ao funcionamento institucional já previamente instituído, mesmo 

que não se saiba por quem ou sob quais circunstâncias.  
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Assim, podemos reconhecer neste ponto o que Lacan chamava, no seminário 17, de 

um discurso sem palavras. Trata-se da manutenção de certas estruturas fundamentais que 

captam o sujeito. Como enuncia o próprio Lacan:  

mediante o instrumento da linguagem instaura-se um certo número de relações 

estáveis, no interior das quais certamente pode inscrever-se algo bem mais amplo, 

que vai bem mais longe do que as enunciações efetivas. Não há necessidade destas 

para que nossa conduta, nossos atos, eventualmente, se inscrevam no âmbito de 

certos enunciados primordiais.” (1969-70/1992, p. 11).  

Considerando este funcionamento, vemos que a legislação, enquanto funciona como 

Discurso do Mestre, estabelece relações que muitas vezes capturam os sujeitos na repetição. 

Esta estrutura discursiva, ao circunscrever o campo do acolhimento institucional, impõe certa 

dureza nas condutas, o que costuma ser reconhecido como um aspecto natural no campo, 

justamente pela dificuldade intrínseca de delinear as estruturas do discurso.  

  

3.2.2. O estudo diagnóstico da família como Discurso Universitário  

  

“ – Já que você está tão disposta a falar, que seja então com alguma finalidade: 

conte-me o que sabe a seu respeito.  
– Ah, o que sei a meu respeito não vale a pena contar – disse Anne, 

impaciente – Se me deixar contar o que imagino a meu respeito, a senhorita 

achará muito mais interessante.  
– Não, não quero nenhuma das suas invenções. Quero apenas os fatos. 

Comece pelo começo.”  

 

(L. M. Montgomery, Anne de Green Gables)  

  

Para que seja determinado o afastamento de uma criança ou adolescente do convívio 

familiar e o seu decorrente acolhimento institucional, é necessário que seja realizado um 

estudo diagnóstico que ampare esta decisão. Segundo as Orientações Técnicas para os 

serviços de acolhimento (Brasil, 2009), este estudo deve conter uma avaliação cuidadosa dos 

riscos a que a criança ou adolescente se encontra exposto, além das condições da família para 

a superação das violações de direitos ali vivenciadas. Neste sentido, o estudo deve considerar 

a proteção imediata da criança ou adolescente, mas também avaliar as condições necessárias 

para o seu desenvolvimento a longo prazo. As orientações apontam, ainda, para a 

necessidade de uma escuta qualificada de todos os envolvidos no processo, especialmente 

dos integrantes da família em questão, incluídos aí as crianças e os adolescentes.  

De acordo com as mesmas Orientações mencionadas, a responsabilidade pela 

realização do estudo diagnóstico deve ser acordada pelos órgãos presentes na rede 
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socioassistencial, de modo que cada localidade tem autonomia para se organizar neste 

âmbito. Na realidade do território retratado nesta pesquisa, estes estudos são empreendidos 

pelos Conselhos Tutelares dos municípios atendidos pelo abrigo, em parceria com outros 

agentes da rede socioassistencial, como CRAS e CREAS, quando necessário.   

Como desdobramento prático de um estudo diagnóstico que aponte para a 

necessidade de afastamento de uma criança ou adolescente de seu convívio familiar, ocorre 

então o acolhimento institucional. A partir do momento em que esse sujeito chega à 

instituição, a equipe técnica passa a acompanhá-lo, produzindo o chamado Plano de 

Atendimento Individual e Familiar, que vai nortear as ações necessárias para cada caso. Estas 

ações devem, portanto, mirar a superação das situações problemáticas apontadas no estudo 

diagnóstico, visando o retorno da criança à família de origem ou, quando as condições não o 

permitirem, seu encaminhamento a uma família substituta.   

Considerando as normativas extraídas das Orientações Técnicas, pode-se notar que o 

chamado estudo diagnóstico, embora seja uma ferramenta importante e necessária para o 

funcionamento do sistema de proteção, pode também contribuir para a colocação da família 

no lugar de objeto deste sistema. Cabe aqui analisar mais detidamente os termos em jogo: 

estudo e diagnóstico. Estes termos, já bem conhecidos do campo científico, apontam para 

um processo avaliativo que se baseia em parâmetros gerais e condições ideais externas e 

totalizantes, deixando de lado a possibilidade de observação de relações que se constroem 

de maneira singular no interior das famílias. É deste ideal de uma avaliação que se pretende 

“neutra”, realizada por especialistas qualificados para tanto, que pode derivar a função de 

objeto a que as famílias podem ser submetidas.  

É neste sentido que apontamos o estudo diagnóstico como um dispositivo que pode 

ser analisado a partir do modo de funcionamento do Discurso Universitário, tal como 

proposto por Lacan (1969-70/1992, p. 109):  

  

Figura 5 – Fórmula do Discurso Universitário  

  

Este modelo de discurso, como um derivado do discurso do Mestre, coloca o S2 em 

um lugar privilegiado, o de agente do discurso. Ao se colocar como semblante da ordem do 
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mestre, este significante ordena o discurso, impondo um mandamento em direção ao outro, 

ali colocado como objeto a, lugar do estudante, tal como propõe Lacan. Resta, então, o 

sujeito barrado ($) como produto desta operação que tem, por fim, o S1 no lugar da verdade. 

Este ordenamento discursivo, segundo Lacan, tem como mandamento principal o “Continua 

a saber”, com a função de tamponar o enigma subjacente à verdade, a partir do movimento 

de busca por mais e mais informações que possam ser compiladas no bojo do saber.  

Segundo Lustoza e Pinheiro (2014, p. 5),  

a operação característica do discurso Universitário é ser enunciado sob 

um ponto de vista "neutro", desconhecendo sua dívida com o gesto 

inaugural do Mestre. Os saberes tornam-se equivalentes, homogêneos, 

sem que qualquer um possa se sobressair. (...) Por sua vocação pluralista 

e democrática, o discurso Universitário funciona acolhendo as 

diferenças, mas o preço que se paga pela aceitação indiscriminada é o 

de rebater as diferenças num mesmo plano, onde todos os gatos são 

pardos e não importa mais a relação com a verdade desse saber.  

  

Isto aponta para uma noção de acumulação de saber. Ou seja, uma busca constante 

por conhecimento sobre uma dada realidade, apostando na existência de uma totalidade de 

saber a ser alcançada, o que se torna possível justamente pelo trabalho de tamponar o enigma 

e “esquecer” o gesto inicial do Mestre. Além disso, este discurso, ao abrir a possibilidade de 

equivalência, permite que qualquer um assuma o lugar deste objeto a, do estudante que, ao 

se debruçar sobre um dado objeto, vai produzir um saber acerca dele.   

No campo do acolhimento institucional, talvez possamos aproximar os agentes 

operadores do direito deste lugar de objeto a no Discurso Universitário. Isto pode se dar uma 

vez que estes agentes são tomados como aqueles de quem serão solicitadas avaliações de 

situações familiares das quais se possam extrair subsídios para decisões judiciais que, por 

sua vez, indicarão as intervenções oportunas. Nestes termos, no lugar do Mestre, de quem 

veio o gesto inaugural - que aqui se oculta - estariam as legislações, como já discutido no 

tópico anterior. O que decorre disto, portanto, é justamente uma dificuldade de 

reconhecimento dos modos singulares que os arranjos familiares podem tomar.  

A respeito deste aspecto do sistema de abrigamento, as entrevistas com as 

profissionais do abrigo revelam que algumas dificuldades importantes, relacionadas ao 

estudo diagnóstico e também ao Plano de Atendimento Individual e Familiar, se impõem no 

cotidiano do campo em que atuam. Todas as profissionais destacam que o trabalho em rede 

seja uma potência importante para a efetividade da assistência às crianças e adolescentes e 

suas famílias. Falas como “quando a rede funciona, os casos são muito mais bem-sucedidos” 
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aparecem repetidamente no material coletado. Porém, a estas também se contrapõem falas 

como “infelizmente, muitas vezes a rede municipal de assistência não está preparada para 

auxiliar a família a superar suas dificuldades, para que recebam novamente suas crianças”, 

ou ainda “algumas equipes municipais deixam de acompanhar os casos a partir do momento 

em que a criança é institucionalizada, acreditando que somente à equipe do abrigo cabe 

‘resolver o problema’ a partir de então”. Destas ponderações, destacam-se de modo especial 

dois pontos: primeiramente, que há uma multiplicidade de agentes envolvidos nos processos 

de acolhimento institucional e, em segundo lugar, que muitas vezes não há uma articulação 

devida entre estes agentes, de modo a garantir um alinhamento na condução dos casos.  

Além das falas já mencionadas, há outras que chamam a atenção, tais como: “além 

de se engajarem nas mudanças necessárias, as famílias precisam demonstrar esse 

engajamento e os seus avanços àqueles que cuidam do processo de seus filhos” e ainda:  

“Há casos em que a família fala que quer a criança de volta, mas nenhuma medida objetiva 

de mudança é tomada, mesmo com todas as orientações, o que leva a avaliar que talvez não 

haja esse desejo”. Este cenário aponta para uma lógica de funcionamento em que um certo 

acúmulo de saberes e de ações que deles provém sejam tomados como soluções gerais para 

as problemáticas enfrentadas pelas famílias. A avaliação externa tem, portanto, um peso 

decisório sobre o destino das crianças e adolescentes e se não há uma escuta singular do que 

os membros daquele grupo familiar têm a dizer sobre sua realidade, seus desejos e suas 

relações, a organização deste discurso pode, muitas vezes, empurrar as famílias para um 

lugar de objeto de estudo.  

Oliveira (2010) faz apontamentos interessantes a respeito da temática aqui discutida. 

Ao abordar os relatórios sociais, a autora demonstra que, embora a produção escrita seja uma 

exigência cada vez mais severa tanto nos processos judiciais quanto nos próprios abrigos 

para crianças e adolescentes, pouco ou quase nada do que se tem registrado diz respeito à 

voz das próprias crianças ou adolescentes atendidos. Nesse sentido, suas constatações 

asseveram o que temos discutido, testemunhando a noção de acúmulo de saberes externos 

sobre as realidades de vida experimentadas por estes sujeitos e suas famílias, sem a sua 

devida participação.  

Aqui cabe apontar ainda para uma certa noção que contribui para a manutenção desta 

estrutura discursiva: a de público-alvo. Silva (2014) descreve bem o uso e as consequências 

do uso deste termo no que se refere ao campo da Inclusão Escolar. Avaliamos que um 

processo semelhante ocorre no campo do abrigamento, ao passo que vemos se repetir ainda 
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hoje uma prática de institucionalização que tem um público bem definido: famílias pobres, 

majoritariamente negras e comumente com um histórico de uso abusivo de álcool e outras 

drogas, sendo esta última característica a que mais aparece nas classificações e nomeações 

referentes a elas, nas entrevistas que realizamos.  

A noção de público-alvo, como a aborda Silva, atesta uma "dessubjetivação" da 

população atendida por um dispositivo ou serviço. Ao ser tomada como grupo uma classe 

tão heterogênea de pessoas, muito se perde irremediavelmente. A autora aponta que a 

fabricação da categoria "público-alvo" pelo especialista acaba por obliterar a complexidade 

dos sujeitos, em nome de uma possibilidade de classificação que mira à intervenção. Uma 

ação instrumental com consequências importantes para a vida dos sujeitos envolvidos. 

Portanto, quando aqui analisamos o campo do acolhimento institucional, vemos a 

necessidade de advertir a esse respeito, avaliando que ocorre um processo muito semelhante 

neste campo.   

Na esteira destas pontuações, há ainda um outro aspecto referente ao campo do 

abrigamento aqui descrito que cabe destacar. Tendo sido operado o acolhimento de uma 

criança ou adolescente, com frequência outros saberes são solicitados a respeito daquele 

sujeito, em uma série de avaliações de toda ordem. Assim, como pode ser verificado nas 

entrevistas e também na experiência de trabalho no campo, é frequente que o saber 

especializado advindo do campo da Psiquiatria seja também solicitado, especialmente nos 

casos em que se identifica uma inadequação da criança ou adolescente às normas e 

convivência no abrigo. Desse modo, o recurso à medicação comumente ocorre, amparado 

por uma lógica discursiva - deduzida do Discurso Universitário - que aponta para a 

normatização dos sujeitos e seus comportamentos a partir de um padrão esperado, que pode 

ser bem avaliado pela Psiquiatria.  

Vemos, então, que há uma multiplicidade de discursos especializados que se colocam 

neste campo, mirando às famílias e sustentando intervenções de toda ordem. Essa cadeia 

discursiva acaba, muitas vezes, por cercear as possibilidades de aparecimento dos sujeitos, 

com seus discursos, suas invenções singulares e seus modos de laço social.   

3.2.3. O discurso das crianças e dos adolescentes como Discurso da Histérica  

 “Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra 

quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou 

por onde for. Porque todos, todos, temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra 

que merece ser celebrada ou perdoada”.  

(Eduardo Galeano, Celebração da voz humana)  



66 
 

          Foi a partir da entrada no abrigo e do trabalho com o atendimento clínico às crianças 

e adolescentes ali acolhidos que foi possível finalmente escutar o que aqueles sujeitos têm a 

dizer a respeito da própria história e também do sistema de abrigamento em que foram 

inseridos. A reviravolta colocada por esta minha nova posição como parte da Equipe Técnica 

do abrigo exigiu algumas adequações metodológicas à pesquisa. Nesse sentido, não foram 

realizadas entrevistas com as crianças e adolescentes, conforme prevíamos, mas eles 

puderam ser escutados tanto no decurso de suas sessões de tratamento, de maneira individual, 

quanto no contato cotidiano, nos espaços de convivência em grupo. Desse modo, o que aqui 

será apresentado a respeito de seu discurso diz respeito a uma escuta analítica empreendida 

ao longo dos meses de trabalho, que buscou extrair de suas falas aquilo que tocava a temática 

de pesquisa aqui desenvolvida.  

          O primeiro ponto que merece destaque se relaciona à nomeação dada ao abrigo:  

“Casa-Lar”. Considerando que, como psicanalistas, nos atentamos à materialidade dos 

significantes, não poderíamos deixar de notar os efeitos que esta nomeação faz ressoarem na 

vivência dos sujeitos abrigados. A curiosa junção das palavras “casa” e “lar” forma uma 

nova estrutura, repetida constantemente por todos os que circulam pelo abrigo. Mas o que 

esta nova expressão pode revelar?  

Se nos atentamos às palavras que servem de base a esta expressão, vemos que  

“casa” usualmente se liga à noção de edificação, residência, espaço onde alguém se abriga. 

Este sentido se sustenta ainda etimologicamente, segundo Silva (2016), derivando do latim 

casa, que se refere precisamente à residência, lugar de moradia. A palavra “lar”, por sua vez, 

tem, comumente, um sentido mais ligado ao campo dos afetos, sendo associada a aconchego, 

bem-estar e segurança. O sentido etimológico do vocábulo, ainda de acordo com Silva 

(2016), remonta ao romano lares, nomeação dada aos deuses domésticos, personificações 

dos antepassados e responsáveis pela manutenção do fogo sagrado. Neste sentido, a palavra 

“lar” carrega uma significação que se liga à noção de família.  

Considerando o exposto, podemos dizer que seja no mínimo curioso o fato de que um 

dispositivo de abrigamento pretensamente temporário, de caráter excepcional, que recebe 

crianças e adolescentes retirados de suas famílias e suas casas, seja nomeado justamente pela 

junção dos referidos vocábulos. A expressão “Casa-Lar” promove um apagamento das 

diferenças entre os termos, concretizando uma holófrase significante que materializa a 

instituição como um novo espaço que não é mais casa, nem mesmo lar. A holófrase, porém, 

como enunciada por Lacan, coloca uma problemática em evidência: onde há holófrase, o 
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sujeito não comparece. Isto porque a holófrase trata-se de uma solidificação entre os dois 

significantes iniciais – S1 e S2 – que suprime o intervalo e, com ele, a dimensão metafórica 

a partir da qual o sujeito pode se colocar. Ora, se o sujeito se encontra precisamente no 

intervalo entre os significantes, feita a holófrase, resta-lhe uma identificação monolítica com 

o par de significantes petrificado. Como aponta Vorcaro  

(1999), “a holófrase é o monolito em que o Sujeito se iguala à mensagem; ele não se conta, 

é pré-contado na frase não redutível a uma condensação metafórica.”  

O ponto central do movimento de holófrase repousa precisamente na supressão do 

intervalo. Isto porque é no intervalo que o sujeito se apresenta e é também pelo intervalo que 

o Desejo pode aparecer. Uma vez que o intervalo traz à tona a falta, ele abre espaço para que 

uma questão possa ser colocada, a questão do que se quer. A falta do Outro, expressa pelo 

desejo e revelada pela operação de Separação, abre espaço para que o Sujeito se depare com 

o desejo e a partir dele se posicione (Soler, 1997).  

Neste sentido, vemos que promover uma supressão do intervalo, aglutinando palavras 

repletas de significação na expressão holofrásica “Casa-Lar” gera importantes efeitos para 

os sujeitos que circulam cotidianamente pelo abrigo. Em primeiro lugar, estes efeitos podem 

ser vistos nas crianças e adolescentes acolhidos que, com suas falas e seus corpos, denunciam 

a falta que o intervalo faz, para que seu discurso possa se fazer. A esse respeito, as entrevistas 

com a Equipe Técnica revelam um dado significativo: segundo os relatos, “é como se o 

tempo no abrigo fosse um tempo de suspensão” ou “elas parecem estar em um vácuo, 

vivendo no automatismo”. “Elas parecem só ter coisas a dizer a respeito do passado ou de 

planos para o futuro. Do tempo presente, no abrigo, não falam quase nada”, diz uma das 

funcionárias. Estas falas recolhidas nas entrevistas são corroboradas pelos próprios sujeitos 

que cotidianamente demonstram que vivem o tempo do acolhimento em compasso de espera, 

como se só “no mundo lá fora” é que pudessem, de fato, viver. Esta experiência, portanto, é 

em certa medida atravessada pelos efeitos da holófrase que deixa poucos espaços para a 

elaboração do desejo e, logo, o posicionamento do sujeito frente a este desejo que lhe 

convoca.  

         Os efeitos desta holófrase significante não se restringem, porém, às crianças e 

adolescentes acolhidos. De outro modo, se estendem também para suas famílias. Pelo modo 

como o sistema de garantia de direitos se organiza e se operacionaliza, na maioria dos casos 

não parece haver um trabalho de subjetivação que permita que essas famílias elaborem a 

intervenção provocada pela retirada da(s) crianças e/ou adolescente(s) da casa e do convívio 
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familiar. Isto porque um processo de elaboração deste tipo demanda tempo e trabalho em 

torno dos significantes, de modo a fazer com que uma história familiar possa se escrever, 

localizando cada um dos membros do grupo familiar e realocando especialmente as funções 

parentais. O cotidiano de trabalho na instituição, unido aos relatos coletados nas entrevistas, 

porém, apontam para um escasso trabalho com as famílias, que focaliza mais especialmente 

as questões materiais que envolvem a família: emprego, renda e condições de moradia, por 

exemplo. Nesse sentido, se um trabalho de elaboração da experiência não se faz, dificilmente 

as posições serão reordenadas e os problemas devidamente encaminhados de modo que a 

criança ou adolescente possa retornar ao convívio familiar, o que contribui em grande medida 

para a já mencionada problemática da extensão dos processos de acolhimento institucional.  

         Além das crianças e suas famílias, há que se considerar ainda os efeitos da holófrase 

significante sobre a equipe de funcionários do abrigo. Afinal, é a eles que cabe fazer 

funcionar esta estrutura híbrida, cujo nome petrifica uma significação que não diz muito. 

Assim, a falta de intervalo entre os significantes atrapalha também que os funcionários se 

coloquem como sujeitos, criando os sentidos particulares de suas funções. Atesta estas 

dificuldades a grande rotatividade de funcionários do abrigo, problema destacado nas 

entrevistas: “é difícil quem aguente trabalhar aqui, como monitora, por muito tempo. As 

pessoas pedem para sair, porque não entendem bem o sistema e acabam se revoltando”. 

Sobre os funcionários, portanto, recaem também os efeitos da holófrase, que obstaculiza o 

trabalho e gera sensações como a de uma das entrevistadas, que atesta que “o trabalho só 

fica mais difícil, à medida que o tempo passa. Quanto mais a gente conhece o sistema, mais 

a gente vê que podemos fazer muito pouco.”  

             Diante de todo este cenário, vemos que as crianças e adolescentes acabam por ser 

referirem à instituição de modo ambíguo. Por vezes, relatam apenas aspectos positivos: 

gostam do ambiente, dos colegas e da estrutura ofertada (alimentação, moradia, 

medicamentos, entre outros). Porém, em outros momentos, demonstram revolta contra o 

abrigo, destacando apenas aspectos negativos, principalmente relativos às relações com 

outros acolhidos e também com funcionários, de modo particular as monitoras: “elas não são 

minha mãe pra me mandar” – uma das reclamações mais comuns e repetidas. Além disso, é 

possível notar que por vezes estes sentimentos se confundem, o que em muito os angustia. 

Cria-se neles um conflito entre gostar e não gostar, ao mesmo tempo, das experiências 

vivenciadas no interior do abrigo.  
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 Neste ponto, nota-se a importância de refletirmos a respeito da organização institucional 

proposta nos abrigos e em como esta incide sobre as crianças e os adolescentes. Afinal, como 

destacam Altoé e Milene (2009, p. 257), “Lacan diz que o sintoma da criança responde ao 

sintoma do casal parental. Podemos dizer que no caso das crianças abrigadas, se relaciona 

também com a qualidade do acolhimento da instituição que a abriga”. Neste sentido, a 

ambiguidade vivenciada - e denunciada - pelas crianças no período do abrigamento 

institucional acende um alerta a respeito dos modos de acolhimento ofertados.  

         Outro ponto importante é o das relações das crianças e adolescentes com suas famílias, 

com destaque especial para as mães. A quase totalidade dos acolhidos guarda com profundo 

respeito a figura da família, sendo o tema de maior comoção para muitos. É este o ponto que 

denominam como “frágil” e que os “tira do sério”. Falam de suas famílias quase o tempo 

todo e as lembranças de momentos felizes se misturam às de sofrimentos de toda ordem. 

Para eles, porém, o que fica quase sempre é a posição inviolável das figuras parentais, mais 

especificamente das mães: “não mexe com a minha mãe que eu te arrebento!”, “minha mãe 

pode ser de tudo, mas ela que me deu a vida”, entre outras colocações, atestam a delicadeza 

deste ponto que, com frequência, causa desentendimentos entre os acolhidos.  

Além disso, eles com frequência anunciam que pretendem retornar às suas famílias, 

ainda que, em sua maioria, só sejam desligados do abrigo por maioridade. Até mesmo as 

lembranças de violências anteriormente vividas que são com frequência expostas por alguns 

deles, produzidas em geral por familiares próximos como pais ou avós, são apagadas diante 

da valorização destas figuras como aquelas que os formaram e a quem direcionam afetos 

positivos acompanhados de um senso de dever: dever respeitar, dever cuidar, dever retribuir 

de algum modo a criação que receberam.  

Ainda que a equipe técnica da instituição busque sempre manter crianças e 

adolescentes informados a respeito do andamento de seus processos judiciais, a escuta desses 

sujeitos demonstra que muitos não compreendem as razões que levaram ao afastamento do 

convívio familiar, especialmente nos casos em que ocorrem visitas pontuais à família: “se eu 

posso ficar dois dias lá, porque não posso voltar de vez para casa?” e ainda: “Tem umas 

donas [monitoras] que ficam falando da família da gente. Falam que se a gente tivesse 

família, não tava aqui. Mas eu tenho! O juiz tem que ver isso.” Este último fragmento de fala 

pode ser paradigmaticamente tomado como um apelo histérico ao mestre, o que nos leva a 

considerar que o discurso dos acolhidos tem, na estrutura da instituição, funcionamento de 

Discurso da Histérica, tal como propõe Lacan (1992/1969-70, p. 13):   



70 
 

  

Figura 6 – Fórmula do Discurso da Histérica  

          Este discurso, que tem o $ no lugar de agente e o S1 no lugar do outro, deixa restar S2, 

o representante do saber, no lugar da produção, ao passo que tem o a colocado no lugar da 

verdade, sustentação do discurso. Ao ter $ como agente, este discurso faz surgir o que o 

Discurso do Mestre tentava encobrir, de modo a denunciar uma divisão que questiona, que 

procura ser decifrada. Daí, justamente, é que o Discurso da Histérica provoca a produção de 

um saber. O $, ao se dirigir a S1, requer dele significantes que desvelem seu destino, 

demanda sempre frustrada, posto que o objeto a, colocado no lugar da verdade, se mostra em 

disjunção com o saber (S2), de modo a não ser jamais capturado. Assim, afirma Lacan:  

“No tocante à histérica, é a impotência do saber que seu discurso provoca, animando-se no 

desejo” (1970/2003c, p. 445).  

         No Discurso da Histérica, portanto, a marca de impossibilidade revela que o $ não pode 

dominar o S1, enquanto a marca da impotência atesta que o saber não é capaz de dar conta 

do gozo. O Discurso da Histérica desmascara a unidade impossível, abrindo uma ferida no 

projeto monolítico do Mestre (Rabinovich, 2001). Deste modo, este arranjo de discurso de 

certo modo subjetiva o Discurso do Mestre, uma vez promovido pela sua progressão. Daí a 

afirmação de Lacan de que é pelo Discurso da Histérica que o Discurso do Mestre encontra 

sua razão.  

         Nestes termos, ao colocarmos o discurso das crianças e adolescentes acolhidos como 

Discurso da Histérica e a legislação que sustenta o sistema de abrigamento como Discurso 

do Mestre, vemos que o discurso das crianças interroga a legislação, denunciando aquilo que 

ficava oculto no lugar de sua verdade: a clivagem. O Discurso da Histérica coloca em 

evidência a figura do desejo que o Mestre pretende ocultar.  Diante do Discurso da Histérica, 

o Mestre vê cair a sua máscara. Afinal, ele não é idêntico a S1.   

         Assim, cabe pensar qual o desejo apresentado pelo discurso legal, neste campo. 

Considerando as análises até aqui realizadas, é possível perceber que muitas das 

incongruências entre o que dispõe a legislação e a realidade do afastamento do convívio 

familiar de crianças e jovens, se assenta em problemas de ordem estrutural vivenciados pela 
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população de baixa renda no país.  Analisando o alto índice de “negligência nos cuidados” 

como justificativa principal para o acolhimento protetivo de crianças e jovens no Brasil - 

dados do Levantamento Nacional de 2010 (Assis & Farias, 2013) - talvez possamos apontar 

que o acolhimento protetivo seja, em boa parte dos casos, utilizado como um recurso para 

resguardar a criança – dado o caráter de prioridade absoluta que a infância e a juventude 

adquiriram no texto constitucional -, deixando de atender à família como um todo.  

         Esta análise pode se sustentar no caso do abrigo aqui analisado. Conforme relatado pela 

equipe técnica nas entrevistas, a principal motivação de acolhimento na unidade seria o uso 

abusivo de álcool e outras drogas por parte dos pais ou responsáveis pelas crianças ou 

adolescentes. Porém, nas mesmas entrevistas, as profissionais apontam que, realizado o 

acolhimento das crianças, muitas vezes as famílias deixam de ser acompanhadas pelas 

equipes da assistência social de seus municípios. Nesse sentido, elas apontam: “é como se a 

retirada da criança fosse o ponto final do problema”. A esse respeito, é importante 

ressaltarmos mais uma vez de quais famílias se tratam: o “público-alvo” das medidas de 

acolhimento protetivo ainda é composto quase exclusivamente de famílias pobres e 

periféricas, o que traz à tona um importante debate acerca do alcance das Políticas Públicas 

em todas as esferas: saúde, educação, moradia, emprego, entre outras. A questão do uso 

abusivo de substâncias, embora desponte como carro-chefe nas decisões judiciais, não pode 

ser vista de maneira isolada, uma vez que estas famílias enfrentam uma série de dificuldades 

em acessar seus direitos básicos. Dificuldades, estas, que se relacionam e se sustentam 

justamente por serem tomadas isoladamente nos diferentes dispositivos de assistência ou 

mesmo por não serem consideradas, em alguns casos.  

 Outro bom exemplo deste tipo de prática foi a portaria 03/2016, da Vara da Infância e 

Juventude da cidade de Belo Horizonte, que propunha que bebês nascidos de mulheres 

usuárias de drogas ou em situação de rua deveriam ser separados delas ainda na maternidade. 

Orientando que os profissionais da saúde avaliassem e notificassem casos deste tipo, a 

portaria estabelecia procedimentos-padrão a serem seguidos, guiando estes bebês para o 

abrigamento institucional.  Este tipo de procedimento, porém, sob alegação de resguardar “o 

melhor interesse da criança”, ignorava os demais problemas vivenciados por aquele grupo 

familiar, deixando mães que já se encontravam em quadro de aguda vulnerabilidade, em uma 

situação de completo abandono.   

         Ora, se o caput do Artigo 226 da Constituição Federal dispõe que “a família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, os procedimentos exercidos pelas Políticas  
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Públicas de Assistência Social deveriam fazer valer esta proteção, atuando no amparo 

integral a estas famílias. Porém, sabemos que a legislação tem brechas sobre as quais se 

sustenta. Dado seu funcionamento de Discurso do Mestre, no entanto, o discurso jurídico se 

faz valer por trás de um semblante de significante-mestre (aquele que ocupa a posição de 

agente deste discurso), pretensamente neutro e formal.  

         Cabe destacar aqui, então, com Rabinovich (2001), que S1, o agente do Discurso do 

Mestre,  

é um significante vazio de significação. Ele surge graças à subtração de tudo aquilo 

que tem como função suportar sentido ou significação. É por excelência ‘pas de 

sens’, sem sentido que desliza em duas direções: a falta de sentido e o nonsense 

inglês – o equívoco, o absurdo. (p. 13).  

  

         Se é assim, a falta de sentido intrínseca ao discurso do Mestre jurídico é justamente o 

que apontam as crianças e adolescentes, ao contarem suas histórias, atestando as incoerências 

nos processos de afastamento do convívio familiar. Quando questionam as razões do 

acolhimento ou quando afirmam que voltarão para suas famílias após o tempo de 

abrigamento, é a este discurso que miram. Falam, ainda, com seus corpos, em ato, quando 

se revoltam contra a instituição e “quebram tudo” ou quando se cortam com a pretensão de 

“dar motivo para sair dali”, casos que infelizmente já ocorreram inúmeras vezes na 

instituição aqui acompanhada. É, pois, o Discurso da Histérica em marcha, denunciando a 

clivagem e o desejo dela depreendido.  

 Tendo, portanto, localizado três modos discursivos no campo do abrigamento protetivo, 

sendo: os textos legais como Discurso do Mestre; o estudo diagnóstico da família como 

Discurso Universitário e o discurso dos acolhidos como Discurso da Histérica, pensamos em 

apontar o último dos quatro discursos propostos por Lacan – o Discurso Analítico - como 

um possível operador de movimentações necessárias no campo. Isto porque o Discurso 

Analítico, em sua essência, convoca o sujeito e possibilita a construção de um saber singular, 

precisamente o que apontamos como ausente ou, no mínimo, apagado na realidade das 

práticas de proteção à infância. Assim, apresentaremos este modo de discurso na próxima 

sessão, extraindo dela algumas consequências teóricas e práticas concernentes à temática 

desta pesquisa.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

“O que os livros escondem, as palavras ditas libertam.   

E não há quem ponha um ponto final na história.”  

 

(Conceição Evaristo, Do velho ao jovem)  

Tendo realizado toda a empreitada de pesquisa aqui descrita, chegamos ao ponto de 

tecer algumas considerações a partir das análises realizadas. Esta pesquisa, que nasceu do 

meu incômodo ao constatar, enquanto atuava como estagiária no campo do abrigamento 

protetivo, que havia um ponto de desencontro grave entre as políticas e as práticas que 

sustentavam a instituição, chega a este momento bastante deslocada. Isto porque todo o 

trabalho de feitura destas páginas promoveu verdadeiras elaborações que permitiram 

reorganizar as ideias e redimensionar os esforços. Como já nos alertava Guimarães Rosa, é 

no meio da travessia que as coisas se apresentam melhor.   

Sendo assim, se a questão de partida que movimentou este estudo foi a do lugar do 

discurso das crianças e adolescentes acolhidos no sistema protetivo, a questão de chegada 

que se impõe é a de qual o lugar que estes sujeitos têm ocupado no aparato discursivo que 

atravessa a instituição de acolhimento. Ou, mais ainda, qual o lugar que a eles tem sido 

reservado neste discurso. Aqui, talvez seja possível antecipar como uma das conclusões 

recolhidas no percurso, que o caráter de desencontro localizado inicialmente neste campo se 

apresenta justamente como uma denúncia acerca deste “lugar reservado” às crianças e 

adolescentes, lugar este que por vezes eles se recusam a ocupar. Sua colocação discursiva 

aos moldes do Discurso da Histérica - analisada na sessão 4.2.3 desta dissertação - aponta 

exatamente para este aspecto.  

Reconhecer e identificar que há um aparato discursivo que atravessa a instituição e 

engendra muitas das práticas ali desenvolvidas foi, talvez, o primeiro ato deste estudo. Em 

vista disso, foi fundamental a retomada do percurso histórico acerca do conceito de família 

e do lugar da criança. Isto porque, embora a Psicanálise, desde o seu nascimento, aposte na 

criança como sujeito de plenos direitos, sabemos que o quadro geral dos discursos correntes 

(legislações, políticas, etc.) nem sempre foi este. A história atesta uma série de 

transformações sociais que conduziram a criança a um lugar de objeto. Mais ainda, como 

verdadeiro objeto-dejeto, aquele sobre o qual se goza e não se quer saber, tal e qual 

demonstram os fatos históricos descritos no item 2.1 desta dissertação. O reconhecimento da 

criança como sujeito é recente e um tanto quanto frágil, especialmente se nos concentramos 
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em nosso país. Esta história, portanto, não é sem consequências para a forma como tratamos 

e deixamos tratar as crianças e adolescentes de nossos dias, o que foi bem explorado ao longo 

de todo o capítulo 2.  

Nesse sentido é importante aqui apontar para a dimensão mutável que as estruturas 

discursivas comportam, para destacar que em todos os campos, mas de modo ainda mais 

especial no campo das políticas públicas, as conquistas realizadas não são permanentes. Por 

outra feita, trata-se de um campo de batalha em constante jogo de forças e influências, o que 

nos leva a insistir na noção de que o cuidado integral ofertado à infância precisa ser garantido 

a todo tempo e, para tanto, é importante que este campo seja constantemente revisto e 

analisado de maneira crítica.  

Outro ponto de virada imposto pelo percurso de pesquisa aqui descrito diz respeito 

ao seu foco. Inicialmente, as crianças e adolescentes acolhidos se apresentavam como os 

sujeitos centrais sobre os quais se debruçaria este estudo. Porém, as investigações realizadas 

levaram a ver que os esforços deveriam se localizar mais sobre as famílias das quais estas 

crianças e adolescentes são afastados. Este redimensionamento do foco da pesquisa se deu 

especialmente a partir das entrevistas realizadas com as profissionais do abrigo, que 

demonstraram a centralidade da questão da família no campo das políticas públicas de 

Assistência Social, bem como as problemáticas que os dispositivos deste campo produzem. 

Assim, estas “famílias sob intervenção” foram tomadas como um objeto de análise 

importante, não em si mesmas, aos moldes do que apresentamos como o funcionamento de 

Discurso Universitário dos estudos diagnósticos, mas situadas em um campo discursivo 

complexo que as atravessa e nelas intervém decisivamente.   

O que gostaríamos de destacar, com relação a essas famílias, diz respeito 

especialmente à desarticulação entre os serviços da rede pública, que muitas vezes acaba por 

sustentar intervenções desacertadas, conforme analisado na seção 4.2.2. Ressaltamos, sobre 

este aspecto, que o modo como tem se articulado o campo do abrigamento protetivo leva a 

questionar de que ou de quem se tem tentado proteger as crianças: de suas próprias famílias? 

Do Estado? Muitas vezes, estas crianças parecem ser tomadas como um resto de gozo que 

remete a um desejo de segregação presente nas bases que estruturam a sociedade brasileira. 

Isto porque, como já apontamos inúmeras vezes nestas páginas, as crianças que são retiradas 

de suas famílias têm classe e cor bem determinadas. Apontamos, então, para esta 

problemática como um elemento a ser melhor avaliado no futuro, deixando como hipótese 
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em aberto o fato de que que estas crianças e adolescentes possam estar sendo transformadas 

discursivamente em objetos de gozo social.   

No que se refere às legislações e normativas que regulamentam o campo do 

abrigamento protetivo, é preciso reconhecer que as descrições legais a respeito do sistema 

de garantis dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros são bem realizadas. Os textos 

legais, de modo especial o ECA, descrevem os dispositivos e serviços de maneira coerente, 

apostando fortemente no direito à convivência familiar e comunitária. Neste aspecto, é 

indiscutível o avanço que o Estatuto representa para o campo dos direitos de crianças e 

adolescentes, manifestando uma importante conquista social.   

Porém, para além dos aspectos estruturalmente positivos do Estatuto, cabe também 

pontuar que ele ignora, em certa medida, o caráter subjetivo presente no trabalho dos agentes 

operadores do direito e também a organização liberal do Estado. Com isso, podemos colocar 

em questão que o Estatuto não conta com um certo retorno do recalcado no que diz respeito 

à historia de desproteção da infância no Brasil. Ou seja, embora a legislação, a partir de 

1990, apresente medidas progressistas e bem definidas de garantia de direitos da infância, há 

que se pensar que uma herança histórica de peso se coloca neste campo. Referimo-nos 

principalmente às práticas higienistas operadas especialmente entre os séculos XVII e XVIII, 

além do assistencialismo reinante até meados dos anos 80. As mudanças legislativas, embora 

fundamentais, não dão conta, sozinhas, de transformações práticas deste porte. Com isso, 

notamos a força deste retorno do recalcado de modo especial quando vemos que, em última 

instância, as famílias que sofrem a intervenção de afastamento das crianças e adolescentes 

são precisamente as famílias pobres e majoritariamente negras e periféricas.   

Considerando, portanto, todas as análises aqui levantadas, acreditamos que seja 

possível apontar o Discurso Analítico como uma alternativa interventiva na realidade do 

abrigamento institucional tal como ele tem se organizado. Isto porque, como nos fez ver 

Lacan, o Discurso do Analista é precisamente aquele que pode provocar uma mudança 

discursiva, dada sua estrutura que tem o a como agente e S2 no lugar da verdade. Eis a sua 

representação, extraída do Seminário 17 (1969-70/1992):  

  

Figura 7 – Fórmula do Discurso Analítico  
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O Discurso Analítico, tal como se apresenta, é tomado como o reverso do Discurso 

do Mestre, uma vez que renuncia a uma posição de dominação e legislação, assumindo que  

“ninguém pode conhecer o bem do sujeito antes dele próprio” (Ansermet, 2003, p. 12). 

Assim, este discurso apresenta-se como o que resta do trabalho sobre o Inconsciente, tendo 

o a, resto da produção subjetiva, como agente, o que promove uma produção de S1, 

significante que coloca em questão a relação do sujeito com a verdade, relação particular que 

vai se construir justamente a partir de uma série de associações. Com isso, então, resta notar 

a colocação do saber (S2) no lugar protegido da verdade, o que, segundo Lacan, abre o 

espaço para a interpretação, ato próprio do analista (Rabinovich, 2001).  

O Discurso do Analista, portanto, mira a uma produção subjetiva que faz frente ao 

Discurso do Mestre, ao mesmo tempo em que se esquiva do Discurso Universitário e provoca 

o Discurso da Histérica, convocando o sujeito. Neste sentido, trata-se da produção de um 

saber e não de uma aceitação ou adequação a uma norma enunciada por outros. É por este 

potencial de provocar a produção que o Discurso do Analista pode ser visto como uma 

alternativa interventiva no campo do acolhimento institucional de crianças e  

adolescentes. Ora, se vimos que a legislação tem funcionamento de Discurso do 

Mestre, que os estudos diagnósticos das famílias funcionam como Discurso Universitário e 

que as crianças e adolescentes acolhidos operam na lógica do Discurso da Histérica, resta 

incluir aí o Discurso do Analista, aquele que pode promover mudanças discursivas na medida 

mesma em que questiona e, ao fazê-lo, deixa um campo aberto para a construção subjetiva 

de respostas particulares.   

Nas palavras de Lacan (1970/2003c, p. 446):  

É por estar em progresso com relação ao discurso universitário que o discurso do 

analista pode permitir-lhe circunscrever o real de que sua impossibilidade exerce 

a função. Supondo-se que ele queira submeter à questão do mais-de-gozar, que já 

tem num saber sua verdade, a passagem do sujeito ao significante do mestre. Isso 

é supor o saber da estrutura que, no discurso do analista, ocupa o lugar da verdade.   

Portanto, a relação com a verdade, a ser estabelecida a partir do campo aberto pelo 

Discurso do Analista, é contrária a todo enrijecimento. A verdade surge, em um processo 

analítico, da colocação em marcha da associação livre, do dizer do sujeito. É, portanto, uma 

verdade que se forja pela rotação significante. Nestes termos, ao propormos que a inclusão 

do Discurso do Analista seja um caminho possível para suscitar transformações na forma de 

funcionamento das práticas dos serviços de acolhimento, pensamos que este discurso pode 

fazer circularem os diferentes saberes produzidos pelos sujeitos que vivenciam 

cotidianamente este campo. Trata-se de animar o dizer dos trabalhadores que atuam nos 
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dispositivos, das crianças e adolescentes acolhidos nestes serviços e também de suas 

famílias. Animar o dizer para que se produza saber e, então, que esses saberes circulem e 

componham a rede discursiva do campo como um todo, interpretando o discurso que 

atravessa a instituição e que foi aqui analisado. Vemos neste caminho uma possibilidade de 

que o sujeito seja considerado e possa se localizar, independentemente de sua posição na 

hierarquia de poderes que as Políticas Públicas assumem. Como sinaliza  

Besset (2001, p. 161), “ao recuar o lugar de quem sabe sobre o sujeito e sobre aquilo que o 

causa, o analista abre a via de um percurso.”  

No lado das crianças e adolescentes, trata-se, neste percurso, de que sejam ouvidos 

como sujeitos, com as consequências que esta escuta comporta. Fazer operar o Discurso 

Analítico é, nesse sentido, sustentar diante de cada um deles um não-saber para que cada 

sujeito se interrogue sobre o que sabe de seu próprio desejo. É por meio deste trabalho que 

poderão elaborar as experiências vividas e assumir suas formas de laço social. Transformar, 

portanto, as memórias que portam na escrita de uma história particular.  

Já pelo lado dos funcionários, este percurso se encarrega de fazer circularem os 

saberes que eles mesmos já puderam formalizar a respeito do campo do abrigamento. Neste 

sentido, vemos que seria importante a promoção de um trabalho conjunto entre os diferentes 

agentes que compõem o quadro da instituição: direção, cuidadores, auxiliares de serviços 

gerais, motoristas e técnicos. Que todos formem, verdadeiramente, uma equipe, mirando a 

uma espécie de prática entre vários, de modo que todas as funções sejam reconhecidas e que 

cada uma possa exercer sua função a partir da lógica que sustenta a instituição como um 

todo: a lógica do cuidado e da proteção à criança e ao adolescente.  

Ainda pelo lado das famílias, trata-se, na abertura deste percurso, de serem ouvidas 

em suas particularidades e atendidas de maneira integral. Extraindo cada uma delas do lugar 

geral do “público-alvo”, que suas questões relacionais próprias possam ser escutadas, bem 

como sua história e os atravessamentos políticos, econômicos e culturais que elas contêm. 

Neste sentido, o que o Discurso Analítico pode promover é um reordenamento discursivo 

que promova deslocamentos nas questões relacionais apresentadas, não se restringindo a uma 

investigação diagnóstica ou a uma categorização geral como a de  

“vítimas” e “culpados”. Por outro lado, trata-se de promover um espaço para a interrogação 

e a responsabilização pelo próprio desejo.  

Apontamos este caminho sem nenhuma pretensão de que seja tomado como uma 

resposta definitiva aos problemas do campo, nem como única solução viável para os mesmos. 
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Sabemos que se trata de um terreno complexo, repleto de atravessamentos sociais, políticos, 

históricos e também subjetivos. Há muitas forças atuando para que o sistema de Proteção aos 

direitos da Criança e do Adolescente se organize da forma como vimos. Porém, destacamos 

a inclusão do Discurso Analítico no campo como uma alternativa de intervenção, baseada 

nos pressupostos que sustentam este trabalho e as análises nele realizadas. Se apostarmos na 

Psicanálise como forma de interpretação da realidade e nos quatro discursos como 

operadores de análise para a instituição aqui analisada, é também pela via da Psicanálise que 

podemos apontar outros caminhos.   

Nessa perspectiva, compreendemos que o principal apontamento a ser feito, tendo 

realizado todas as incursões já descritas neste campo, é o de fazer valer o sujeito no campo 

do acolhimento protetivo institucional. E com isso compreendemos todos os sujeitos 

envolvidos, cada um à sua maneira. Afinal, se queremos fazer valer o pacto social expresso 

na Doutrina da Proteção Integral à Infância e Adolescência, é preciso que o caráter subjetivo 

esteja aí contemplado.  

Para finalizar, gostaríamos de registrar que ao mesmo tempo em que apontamos esta 

direção, acompanhamos com entusiasmo a realidade do abrigo que colaborou com esta 

pesquisa ser aos poucos modificada. Isto porque a recente contratação de uma psicóloga 

clínica atravessada pela Psicanálise já acrescenta um novo ponto no funcionamento 

institucional. Além disso, há um trabalho de conversações com as adolescentes acolhidas em 

curso, realizado por analistas externas à instituição e que começa a ser expandido também 

aos funcionários do abrigo. Vemos, nestes passos, uma movimentação na direção de incluir, 

de fato, o Discurso Analítico na instituição, o que pode colaborar para uma mudança 

discursiva importante, que movimente os lugares instituídos e faça circular novos saberes, 

promovendo deslocamentos e elaborações.  
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 ANEXO I  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Prezada profissional da Casa Lar,  

“Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Discurso do sujeito em medidas 

protetivas de acolhimento institucional”, desenvolvida por Jéssyca Carvalho Lemos, 

aluna do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

Psicologia, sob orientação do Prof. Dr. Roberto Pires Calazans Matos, do 

Departamento de Psicologia da mesma instituição.  

Sobre o objetivo geral  

O principal objetivo deste estudo é compreender como funciona o sistema de acolhimento 

protetivo praticado atualmente e qual o lugar do discurso das crianças e adolescentes 

acolhidos nos abrigos, ao longo de seu processo de institucionalização.  Por que o 

participante está sendo convidado   

“O convite à sua participação se deve precisamente à sua inserção e vivência no campo do 

acolhimento protetivo, em unidade próxima à instituição promotora da pesquisa.  

“A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Ninguém será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua 

participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa.”  

“Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. Toda 

a avaliação será realizada de forma individual, sem a presença de outros voluntários no local 

de entrevista.   

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade  

“Qualquer dado que possa identificá-la será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa e o material produzido pelas entrevistas será armazenado em local adequado, 

seguro e sigiloso, sob responsabilidade da pesquisadora principal. Deste modo, apenas os 

pesquisadores diretamente envolvidos neste estudo terão acesso a qualquer material 

produzido na coleta de dados aqui referida”  

“A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar da 

pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste documento.  

Identificação do participante ao longo da pesquisa  

No presente projeto, você será identificada pelas iniciais de seu nome, bem como um número 

que será intransferível.  

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  

A sua participação consistirá em responder a uma entrevista semiestruturada, realizada em 

data, horário e local previamente agendados, segundo a sua disponibilidade.   

Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento  

O tempo previsto para a realização da entrevista é de cerca de 60 minutos, podendo se 

estender conforme necessidades de alguma das partes (entrevistadora ou entrevistada). Além 

disso, a entrevista poderá ser interrompida a qualquer momento, por solicitação do 

participante.   

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa  

As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como os 

resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador.  Ao final 

da pesquisa, todo material será mantido em arquivo seguro, nas dependências do Núcleo de 
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Pesquisa e Extensão em Psicanálise (NUPEP) da UFSJ, situado no Campus Dom Bosco, por 

pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ.  

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da 

pesquisa  

Como benefício direto aos participantes teremos o conhecimento sobre suas percepções e 

reflexões a respeito do sistema de acolhimento protetivo praticado atualmente em nosso país. 

Além disso, o próprio momento da entrevista pode permitir um espaço de elaboração de 

experiências vividas, no compartilhamento de ideias e memórias pessoais. Desse modo, a 

participação no estudo pode ajudar a ter um novo olhar para o trabalho realizado no âmbito 

do acolhimento protetivo a crianças e adolescentes.   

Como benefício indireto, dirigido à sociedade, a pesquisa pretende gerar análises a respeito 

da organização do sistema de acolhimento protetivo institucional que podem, após 

divulgadas, suscitar  reflexões a respeito de melhorias possíveis do processo, do ponto de 

vista da escuta de crianças e adolescentes, não só nesta cidade como em outros territórios.   

Previsão de riscos ou desconfortos e  procedimentos para minimizá-los  

Os riscos para os participantes da pesquisa referem-se a possíveis desconfortos com relação 

ao ambiente e colegas de trabalho, uma vez que tratarão diretamente de sua prática no âmbito 

do serviço. A fim de amenizar estes riscos, as entrevistas serão realizadas individualmente e 

será garantido o sigilo das informações prestadas, resguardadas as identidades dos 

profissionais envolvidos. Além disso, os entrevistados poderão se recusar a responder 

perguntas ou mesmo interromper sua participação na pesquisa caso se sintam constrangidos 

ou desconfortáveis diante dos temas abordados. Tais entrevistas também serão conduzidas 

pela pesquisadora que, devido à sua formação e experiência como psicóloga, também 

procederá ao manejo de emoções que possam vir à tona no decorrer das entrevistas.   

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa  

Os resultados gerais poderão ser divulgados em encontros posteriores com público 

participante, artigos científicos e na dissertação, estando a equipe de pesquisadores à 

disposição para eventuais esclarecimentos.  

Considerações finais:  

Não haverá nenhum custo pela sua participação e/ou das crianças e adolescentes  neste 

estudo. Todas as possíveis despesas provenientes da pesquisa ficarão à cargo da 

pesquisadora.  

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre os 

direitos da criança como participante do estudo. Se outras perguntas surgirem mais tarde, 

poderá entrar em contato com os pesquisadores.  

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 

no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel 

de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 

éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, 

da confidencialidade e da privacidade”.  

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, 

CEP 36301-160, Campus Dom Bosco Tel: (32)- 3379- 5598           e-mail: cepsj@ufsj.edu.br  

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep):  

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br  

Contato com o pesquisador a responsável: JÉSSYCA CARVALHO LEMOS  

Email: j.carvalho.lemos@bol.com.br                Telefones: (32) 9834 7345 ou (35) 98878  
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Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação e/ou de minha 

criança na pesquisa e concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em 

duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado 

a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador 

responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s).  

  

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____.  

  

  

_______________________________________  _______________________________ 

Nome do Responsável  Assinatura do Responsável  

  

  

    

_______________________________________  _______________________________ 

Nome do Pesquisador  Assinatura do Pesquisador  
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 ANEXO II  

 

Roteiro para entrevista semiestruturada – Profissionais do abrigo  

  

1) Qual a sua função no abrigo?  

2) Há quanto tempo trabalha neste abrigo? Já teve experiência em outro(s)?  

a) Optou por este ambiente de trabalho? Por quê?  

b) Gosta de trabalhar no abrigo?  

3) Qual a sua relação com as crianças e adolescentes?  

a) Conversa com elas?  

b) Que tipo de cuidado fornece?  

c) Como se vincula a esses sujeitos?  

4) Como é o dia-a-dia do abrigo?  

a) Como se dão as relações de trabalho?   

b) Qual a rotina do serviço como um todo?  

5) Qual acredita ser a função do abrigo?   

a) Entende por que as crianças estão ali?  

6) Acha que o abrigo cumpre a função mencionada anteriormente?  

a) Acha apropriada a forma de cuidado ofertada?  

7) Com avalia a rede mais ampla de proteção à criança e ao adolescente?  

a) Compreende o sistema de maneira mais ampla?  

b) Compreende os termos legais envolvidos?  

c) Acha adequados os protocolos?  

8) O que pensa sobre o futuro dessas crianças?  

9) Tem notícias ou acompanha as pessoas que saíram do abrigo?  
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 ANEXO III: Parecer favorável do Comitê de Ética 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

  


