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INTRODUÇÃO 

A curiosidade é o motor de toda a busca de conhecimento. Porque gera uma 

inquietude, uma ânsia de explicação, que só pode ser apaziguada quando encontramos 

algumas respostas. E só conhecemos as respostas quando questionamos, já que as 

interrogações condensam em si os elementos estruturantes das respostas. 

Delimitar as questões, focalizá-las e precisar a sua formalização é, assim, tarefa de 

qualquer aprendiz. O trabalho presente representa um processo de aprendizagem e 

amadurecimento, não só no conhecimento, mas em termos de maturidade pessoal. 

Reflectir e questionar práticas e conceitos, relativizar conhecimentos, aproxima-nos mais 

e mais da consciência do quanto desconhecemos e gostaríamos de conhecer. 

Embarco, assim, nesta aventura, como verdadeiro “aprendiz de feiticeiro”. Como 

bola de cristal elejo o estudo e a pesquisa, que poderão fazer alguma luz no imenso e 

escuro mundo que só o saber pode ir revelando. 

A reflexão sobre o tema de investigação a privilegiar no âmbito do presente curso 

de Mestrado levantou-me uma série de questões. O trabalho social oferece-nos, à 

partida, um sem número de temas/situações que merecem ser exploradas e sobre as 

quais gostaríamos de saber mais.  

O quotidiano instala determinadas práticas e rotinas, que acabamos por adoptar, 

por vezes sem a necessária reflexão crítica. E se os modelos vão funcionando, 

continuamos a implementá-los, apesar da contínua transformação da realidade. E porque 

a realidade não se compadece com o tempo necessário à (re) construção das teorias e 

das práticas, o desfasamento realidade (social) / práticas (sociais) parece inevitável. 

Quando o distanciamento entre a realidade social e as práticas sociais torna estas 

obsoletas e desajustadas, emergem novos saberes teóricos e práticos, que logo ficam 

aquém da realidade, num contínuo processo de aproximação e ruptura epistemológica. 

Ora, uma das dificuldades em delimitar o tema de uma investigação prende-se 

precisamente com a necessidade de ruptura com o conhecimento prévio. Partir do 

pressuposto de que, para se conhecer alguma coisa, tem de se desconfiar do 

conhecimento que já temos, fazendo uma contínua vigilância crítica, sem o que se corre 

o risco de nos limitarmos a observar aquilo que sabemos. Ou seja, os factos não falam 

por si, necessitam de ser interrogados para, a partir dessa interrogação, se conquistarem, 

construírem e verificarem respostas que constituem o facto científico (Quivy, 1992). 
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Todo o conhecimento é em simultâneo construção e abstracção. Construção na 

medida em que atribuímos um determinado significado, uma classificação, ao facto 

estudado. Abstracção, porque há sempre uma selecção de momentos da realidade, já 

que não vemos nunca o real, mas apenas uma parte. Seleccionar a parte a estudar, 

delimitar o campo de investigação é um trabalho indispensável, que representa o fio 

condutor de uma investigação. 

O objecto de interesse do presente trabalho nasce na prática como psicóloga de 

diversos projectos de Acção Social, que priorizam a intervenção na infância dita de 

“risco”. O contacto directo com a realidade das crianças que, em regime mais ou menos 

temporário, são desprovidas das suas famílias de origem, e acolhidas institucionalmente, 

orientou-me para o estudo destes “ambientes alternativos”. 

Os contextos de vida e desenvolvimento, as trajectórias existenciais destas 

crianças, as suas vivências e qualidade de vida, diferem substantivamente daquelas que 

crescem num ambiente familiar mais normativo. E uma das variáveis que sobressai 

quando, empiricamente, analisamos estes percursos, tem a ver com questões de 

identidade. A prática mostra-nos que os processos de integração social destas crianças 

são frequentemente dificultados por um sentimento de si fragilizado, fragmentado e, por 

vezes, mesmo incoerente. 

Ora, se estas questões assumem visibilidade crescente na adolescência e entrada 

na vida adulta, os factores que potenciam ou constrangem os processos de integração 

social parecem desenhar-se precocemente e, de entre as diferentes variáveis de 

construção do eu, sobressai a identidade social. Compreender até que ponto as 

instituições de acolhimento se configuram, elas próprias, como obstáculos ao 

desenvolvimento de um percurso identitário saudável, é o desafio central que me coloco. 

Estas crianças passam frequentemente por sucessivas (des)vinculações. As 

“perdas” sucessivas levam-nas a desenvolver mecanismos de defesa que passam 

frequentemente pelo não envolvimento emocional com as situações e as pessoas, numa 

espécie de “anestesia afectiva” que as protege do sofrimento da separação/rejeição 

(adivinhadas). 

Para além disso, as instituições representam habitualmente ambientes 

“padronizados”, onde a lógica administrativo-organizacional se sobrepõe – e por vezes 

asfixia – a análise rigorosa das reais necessidades dos indivíduos. Será possível (re) 

inventar modelos organizacionais que permitam ao indivíduo ser ele próprio, na 

expressão da sua forma particular de ser, sentir e agir? Que a acção da personalidade se 
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processe e desenvolva sobre si próprio, a sua génese, estrutura e dinâmica, a realidade 

material envolvente e os outros, premissa para uma acção equilibrada do eu? Será o 

ambiente institucional capaz de mobilizar recursos que permitam à criança a construção 

de um consistente e seguro sentimento de si, que em última análise, se traduzirá naquilo 

que designamos de identidade? 

Como defende Alarcão (2000, p. 473), “o que sabemos depende de como o 

sabemos”. Assim, não só o conhecimento básico e a capacidade exploratória das 

crianças dependem dos contextos e significações atribuídas às experiências; também os 

significados atribuídos àquilo que pesquisamos são influenciados pelas metodologias e 

campos de investigação. O âmbito de estudo centrar-se-á num C.A.T. (Centro de 

Acolhimento Temporário), resposta que habitualmente se dirige a crianças até aos 6 

anos, por vezes até aos 12 ou 14 anos, consubstanciando-se em termos metodológicos 

num “estudo de caso” (Gil, 1987). A opção pelo estudo de um C.A.T. radica na íntima 

convicção de que estas respostas constituem ou podem constituir um recurso positivo, 

com potencialidades que importa dinamizar no itinerário destas crianças. 

Sabe-se que o acolhimento institucional de crianças suscita reservas aos próprios 

profissionais que trabalham na área da protecção à infância que, dependendo do grau de 

conhecimento e de fundamentação, revelam ou ocultam preconceitos e estereótipos 

desta realidade, que influenciam inevitavelmente as suas práticas. Sendo estes os co-

decisores e interventores na protecção destas crianças, as suas representações, a forma 

como apreendem e interpretam a realidade, revestem-se de particular importância. 

A partir das representações que os profissionais desenvolvem sobre a prática 

institucional enquanto resposta às necessidades destas crianças, pretende-se uma 

aproximação na compreensão do seu funcionamento. O roteiro de estudo está 

organizado em dois níveis: teórico e empírico. Os principais objectivos são: 

- Reconhecer variáveis chave na análise das questões relativas ao bem-estar e 

desenvolvimento infantil; 

- Reflectir teoricamente sobre as (im)possibilidades de promover uma construção 

identitária saudável em contexto de institucionalização; 

- Analisar empiricamente uma destas respostas, e questionar os modelos 

organizacionais e educativos que promovam a (re)elaboração do passado vivido e a 

construção de referentes identitários potenciadores da vontade e da capacidade de 

aceder à cidadania.   
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Os primeiros capítulos têm uma natureza eminentemente teórica. A aproximação ao 

domínio das respostas de protecção à infância em risco e ao processo de 

desenvolvimento e construção de uma vida psíquica equilibrada, exigiu esclarecimento e 

aprofundamento de alguns saberes, assente em pesquisa bibliográfica. 

O último capítulo foca a pesquisa no domínio das representações, dos olhares dos 

adultos sobre as crianças de quem cuidam e sobre eles próprios, enquanto agentes de 

intervenção.  

Oxalá este trabalho se traduza num humilde contributo para nos entendermos 

melhor dentro de práticas objectivas e subjectivas, no sentido de uma melhor resposta às 

crianças em risco. 



 5 

I – DOS PROBLEMAS DAS CRIANÇAS À INSTITUCIONALIZAÇÃ O DAS RESPOSTAS  

 

1. Representações sociais sobre a infância 

 1.1. A institucionalização do papel da mãe 

1.1.1. A responsabilidade de fazer o filho feliz 

1.2. Mutações das representações da maternidade e d a paternidade nas sociedades 

modernas 

1.2.1 Novos desafios / Novas responsabilidades 

1.3. O Novo olhar sobre a infância – limites e difi culdades 

1.3.1. Os problemas da infância são transversais à estrutura social 

 

2. Crescer pode ser um risco…  

 2.1. O risco infantil 

2.2. Modelos teóricos do risco 

2.2.1. Da biologia do risco ao risco psicossocial 

2.2.2. A perspectiva ecológica – dos factores causa is aos factores de protecção 

Resiliência e respostas ao risco infantil 

Mecanismos para lidar com o trauma 
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I – DOS PROBLEMAS DAS CRIANÇAS À INSTITUCIONALIZAÇÃ O DAS RESPOSTAS  

 

1. Representações sociais sobre a infância 

A imagem da infância, a forma como a percebemos e com ela lidamos, é hoje 

profundamente diferente daquela que durante séculos e séculos prevaleceu. A infância 

não era reconhecida como etapa autónoma do ciclo de vida, logo não existiam problemas 

específicos das crianças. Só a partir do século XVIII, a infância começa a diferenciar-se 

como uma fase particular, como um processo de desenvolvimento que prepara a vida 

adulta. Este movimento demora a consolidar-se nas mentalidades e nas práticas, 

podendo afirmar-se que ganha maior expressividade, como atestam as pesquisas de 

Ariès (1981), por força do processo que substituiu a aprendizagem do pequeno trabalho 

pela escolarização.  

Até aqui, a infância era ignorada e considerada como um período de transição 

rapidamente superado e sem importância. A criança era vista como um adulto em 

miniatura, e assim que tinha “condições para viver sem a solicitude constante da mãe, 

ingressava no mundo dos adultos e não se distinguia mais destes, partilhando os seus 

contextos de vida, sem se ter em consideração as especificidades das suas 

necessidades desenvolvimentais” (idem, p.55). 

Até ao século XVIII, a maternidade e a reprodução estavam traçadas no destino da 

mulher, algo que estava determinado pela natureza e a que não se podia fugir. Não 

existindo conhecimentos que permitissem a contracepção1, não existindo condições 

materiais de vida que permitissem conforto e cuidados mínimos na gestação, na 

gravidez, no parto e na primeira infância, não existindo conhecimentos, práticas e 

recursos médicos para fazer face às necessidades mais elementares do bebé2, não é de 

estranhar que o investimento na infância fosse diferente daquele que hoje entendemos 

como elementar.  

Como atestam, entre outros, Ariès (idem) e Burguière (1997), a indiferença pela 

infância era, à luz das concepções actuais, assustadora, bem como a mortalidade infantil, 

as doenças, atrasos e deficiências. Além dos cuidados médicos serem praticamente 

                                                 
1Excepto a prolongada abstinência sexual, difundida pela Igreja, mas de evidente dificuldade na sua concretização… 

 
2
 Basta lembrar, por exemplo que, após o desmame, a criança transitava automaticamente para a alimentação do adulto, o 

que se traduzia em desmames tardios e, por vezes, a necessidade de recurso a “amas de leite”, nem sempre dignas de 
confiança, na falta de leite materno. 
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inexistentes, também os cuidados maternais eram fortuitos. Por razões de ordem diversa, 

ou porque tinham de trabalhar para sobreviver, ou porque ligar-se a um filho não era 

emocionalmente suportável tal era a probabilidade deste vir a morrer, o investimento na 

infância era praticamente nulo. Essa indiferença era uma consequência directa e 

inevitável da demografia da época. As pessoas não se podiam apegar muito a algo que 

era considerado uma perda eventual e provável. A ideia romantizada da maternidade é 

uma imagem relativamente recente. A criança foi, durante muito tempo, encarada como 

um “estorvo” aos afazeres dos adultos, um ser destituído de razão, sem grande préstimo 

social. 

O abandono e os maus-tratos sempre fizeram parte da história da Humanidade, 

como atesta a história das instituições de acolhimento de crianças e jovens. Esta história 

tem vários séculos, seja para órfãos e abandonados, seja porque em determinadas 

épocas a institucionalização passou a ser encarada como a melhor forma de educar uma 

criança, uma espécie de “quarentena” (Burguière, 1997, p.277) para a preparar para a 

vida, antes de a reunir aos adultos.  

É só no sec. XX que aparece uma verdadeira preocupação com a infância. A 

progressiva sensibilização para os problemas das crianças e para a importância da 

intervenção oportuna pode ser entendida, por um lado, como resultante da apropriação 

do conhecimento científico, especialmente nos domínios da Pediatria, da Psicologia da 

Criança e da Educação e, por outro, como produto da crescente representação mediática 

de situações que revelam uma infância vulnerável que sobrevive e cresce em 

circunstâncias que se desviam, por vezes fortemente, daquelas que passam a ser 

entendidas como elementares para um percurso desenvolvimental equilibrado e sadio 

(Martins, 2004). A infância emerge, assim, lentamente, do contexto social e humano no 

seio do qual as crianças participavam, partilhando lado a lado os quotidianos dos adultos, 

simultaneamente como actores e testemunhas, aprendizes em cenários existenciais 

indiferenciados em termos etários, desenhados pelos e para os adultos, à sua medida. 

Diferentes modalidades discursivas, em que se entretecem a linguagem do senso 

comum, empírica, e a linguagem científica, terão contribuído para a diferenciação e 

multiplicação de imagens da infância que traduzem os entendimentos desta realidade 

psicossocial (idem).  

O tempo e o espaço da infância, não constituindo um aspecto de ordem 

estritamente natural, definem-se no contexto das relações familiares e sociais, evoluindo 

nos seus termos históricos e culturais. Daí os discursos e práticas divergentes ao longo 

das épocas. Daí também a visão que temos hoje desta realidade, constructo dinâmico 
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que resulta dos novos olhares que sobre ela se debruçam. 

1.1. A institucionalização do papel da mãe  

No último terço do século XVIII, a imagem da mãe, do seu papel e da sua 

importância, transforma-se radicalmente, ainda que, no plano dos comportamentos haja 

dificuldade em acompanhar este movimento. A esta transformação não é, sem dúvida, 

alheia a (re)organização do espaço doméstico e familiar. 

No final do sec. XVII, a privacidade ainda era rara. As casas não possuíam espaços 

diferenciados para as diversas funções da vida doméstica, profissional e social, e as 

fronteiras do sistema familiar eram ténues, coabitando, por imperativos de economia, 

várias famílias num mesmo espaço, sem qualquer privacidade, quer uns em relação aos 

outros, quer em relação às crianças. No século XVIII, dá-se uma revolução das 

mentalidades, e a família começa a manter a sociedade à distância. A organização da 

casa e a reforma dos costumes reflectem essa nova preocupação de defesa contra o 

mundo, e deixam um maior espaço para a intimidade, que foi preenchida por uma família 

reduzida aos pais e às crianças. Parece normal que, num espaço assim privatizado, se 

tenha reforçado o sentimento de família entre os seus elementos, e mais particularmente, 

entre a mãe e a criança. O espaço doméstico, agora reino da mulher e dos filhos, 

transforma-se, com um interesse renovado pela educação destes, e uma notável 

elevação do estatuto daquelas (Burguière, 1997). Este interesse pela educação não 

deixa, também, e uma vez mais, de representar um grande salto qualitativo que 

diferencia, definitivamente, a infância como uma etapa fundamental no processo de 

desenvolvimento. Passou-se a admitir que a criança não estava madura para a vida, e 

assim, a família e a escola retiram a criança da sociedade dos adultos (Ariès, 1981). 

A mulher é promovida no seu papel de mãe, e é este papel que lhe vai dar algum 

relevo social e algum poder na própria casa. Assumindo-se que cabe à mãe a educação 

dos filhos, porque mais presente na sua vida, assume-se que ela é mais capaz, porque 

dispõe de uma natureza específica, mais dócil e paciente, e que as crianças necessitam 

de afectos para crescerem saudáveis. As recomendações para que cuidem dos seus 

filhos, que os amamentem e lhes prestem cuidados começam a difundir-se e a 

implementar-se. À mulher pede-se-lhe que, antes de tudo, seja mãe, para bem dos seus 

filhos e do equilíbrio social. Os cuidados e preocupações com a infância assumem, 

assim, uma dimensão completamente nova, e engendram um mito que continua vivo até 

aos nossos dias: o do instinto maternal, ou amor espontâneo da mãe pelo seu filho. O 

amor materno é elevado a um valor ao mesmo tempo natural e social, favorável tanto à 
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espécie quanto à sociedade (Badinter, 1980). 

A este novo olhar sobre a infância não são alheios três discursos: 

- O discurso económico, que resulta da tomada de consciência da importância para 

uma nação da sua força populacional. O ser humano passa a ser encarado como um 

bem precioso para o Estado, que investe para que ele possa tornar-se produtivo, e por 

isso a ciência vai-se desenvolvendo em áreas da infância, nomeadamente nos cuidados 

médicos, até aí inexistentes; 

- O discurso filosófico iluminista, que exerceu vasta influência sobre a vida política e 

intelectual da sociedade ocidental, impulsionando importantes transformações políticas, 

tais como a criação e consolidação de Estados-Nação, a expansão dos direitos civis, 

assim como a redução da influência de instituições hierárquicas como a nobreza e a 

Igreja. Este Movimento forneceu boa parte do fermento intelectual de eventos políticos 

que se revelariam de extrema importância para a constituição do mundo moderno, tais 

como a Revolução Francesa, e trouxe duas grandes ideias complementares que 

favoreceram o desenvolvimento do amor e da sua expressão: as ideias de igualdade e de 

felicidade individual. Daqui nasce a ideia de família-nicho, lugar de afectos, lugar onde o 

indivíduo pode expressar e desenvolver os seus sentimentos e emoções, lugar onde a 

felicidade se engendra.  

- O discurso da responsabilização da mulher, que lhe atribui um poder até aí 

inexistente, designadamente o cuidar da felicidade dos filhos. Aposta-se inclusive na sua 

educação para que possam educar, o melhor possível, os seus filhos. Desenvolve-se a 

imagem de família “feliz”, isolada e resguardada da invasão e da pressão social, e 

assiste-se à transformação de preceitos sociais, tais como o incremento da privacidade, o 

polimento dos hábitos sociais, o aparecimento de manuais de civilidade e melhoria das 

condições de higiene. A casa/família perde o seu carácter de lugar público. A vida familiar 

e a vida profissional tornam-se mais afastadas e delimitadas e, na ausência do homem 

em casa, compete à mulher assumir a tarefa de tornar a casa e a vida o mais agradável 

possível para o homem, que aí encontrará o repouso das agruras do dia de trabalho, e 

para os filhos, cuja saúde, educação e desenvolvimento a ela competem em primeira 

instância. 

As mulheres, até então relegadas a um plano inferior, sem qualquer poder de 

decisão mesmo sobre as suas próprias vidas, melhoram substantivamente o seu estatuto 

pessoal ao aceitar encarregar-se de tomar em mão a educação dos filhos. Ao poder das 

chaves, que detinham desde havia muito tempo (poder sobre os bens materiais da 
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família), somavam agora o poder sobre os seres humanos seus filhos. Em seguida, 

tornavam-se o eixo central da família. Responsável pela casa, pelos seus bens e almas, 

a mãe é doravante “soberana doméstica”. A casa é o seu reino, e assim vai permanecer 

durante pelo menos os dois séculos seguintes. E mesmo no despontar do século XXI, 

esta ideia está ainda tão arreigada que continuamos todos, homens e mulheres, a ser 

influenciados por estes arquétipos que, consciente ou inconscientemente, nos orientam 

para uma forma particular de viver a parentalidade, a conjugalidade e a vida doméstica: a 

mulher como pilar da organização familiar, mesmo que coadjuvada pelo homem. 

1.1.1. A responsabilidade de fazer o filho feliz 

O advento da Psicanálise, no século XX, vem reforçar ainda mais esta 

representação e assumpção do papel da mãe, juntando-lhe uma grandiosa 

responsabilidade: o inconsciente e os desejos do seu filho. 

Graças a esta corrente teórica, a mãe será promovida a “grande responsável” pela 

(in)felicidade do seu filho. Da qualidade da relação precoce, da forma como interage e 

gratifica o bebé, depende a estruturação mais ou menos saudável do seu psiquismo e da 

sua vida emocional. Os afectos, a interacção corpo a corpo, a criação de laços estáveis e 

seguros, são entendidos como os alicerces de uma existência equilibrada. Os primeiros 

tempos de vida do bebé são encarados como vitais na estruturação de uma 

personalidade sadia, e se, nesta fase, o ambiente que o rodeia não for suficientemente 

protector e estimulante, a probabilidade de desenvolver patologias e/ou perturbações do 

desenvolvimento é mais elevada. Os primeiros trabalhos de Freud (1962) atestam, 

precisamente, que a maior parte das perturbações na vida adulta, sobretudo as de 

carácter neurótico, têm a sua origem em fases muito precoces da infância, e advêm de 

fases do desenvolvimento psicossexual mal resolvidas. Sendo a mãe o elemento 

fundamental de ligação da criança, a ela cabe a responsabilidade de responder às 

necessidades do filho, constituindo-se como figura securizante, que gradualmente o 

ajuda a diferenciar-se como ser autónomo. 

Assumindo-se que esta relação simbiótica compete “naturalmente” à mãe, ela fica 

mais encerrada no seu papel, ao qual não pode fugir, sob pena de ser moral e 

socialmente condenada. 

O paradigma da mulher-mãe foi de tal forma definido e enfatizado, especialmente 

durante todo o século passado, que a “natureza feminina” implica(va) todas as 

características da boa mãe. A mulher que não é boa mãe, não é “feminina”, faltando-lhe 

algum atributo para ser uma mulher completa. Esta imagem da mulher normal, da 
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“mulher feminina”, suportada por imperativos de ordem biológica, política, económica e 

social, consolidou-se com os argumentos da Psicanálise, na medida em que concebia a 

“natureza feminina” equilibrada em termos de “interacção harmoniosa das tendências 

narcísicas e da aptidão masoquista para suportar o sofrimento” (Deutsch, citado por 

Badinter, 1980, p.306). O narcisismo contrabalançaria a tendência masoquista, 

reforçando o amor por si própria. Este desejo narcísico de ser amada sofreria, na 

maternidade, uma transferência para a criança, que assim assume o papel de substituto 

do eu. Estas características predisporiam a mulher, mais do que o homem, para 

responder adequadamente às exigências e necessidades da criança. 

Podemos, hoje, discutir e discordar desta concepção da natureza feminina, mas 

quando Freud desenvolveu os seus trabalhos e postulados, vivia-se num mundo 

dominado pela definição bem diferenciada dos papéis, sendo a vida económica e 

profissional da competência do homem e a vida doméstica e familiar da competência da 

mulher. A diferente natureza biológica da mulher, que exclui o homem da capacidade de 

carregar dentro de si o ser em formação, de o alimentar (pelo menos naturalmente…) nos 

primeiros tempos de vida, reforça(va) esta distinção de papéis e a assumpção desta 

“programação natural” da mulher para a maternidade e os cuidados à infância.  

A primeira condição de uma boa maternidade, e novamente de acordo com a 

Escola Psicanalítica, reside na capacidade de adaptação às necessidades da criança. Se 

a mãe não consegue esta adaptação, “o bom desenvolvimento da criança é interrompido” 

(Winnicott, citado por Badinter, 1980, p. 307). 

Para justificar este papel da mãe, os psicanalistas, de entre os quais se destaca 

Winnicott, reforçam, mesmo, que só quando a mãe age desta maneira consegue 

”estabelecer os fundamentos da saúde mental do filho – e que este não pode ter uma 

saúde mental plena se não tiver gozado, nos primeiros tempos, dessa espécie de 

experiência simbiótica que a mãe se esforça para lhe dar” (Badinter, 1980, p. 310). 

Outro dogma que os teóricos da psicanálise enfatizam é a distinção dos papéis do 

pai e da mãe no que se refere ao bom desenvolvimento da criança. A mãe, ou uma figura 

substituta feminina, continua a ser a grande prestadora de cuidados e afectos. É à mulher 

que parece estar reservado o papel de assumir esse corpo a corpo vital para o filho. 

Embora a palavra dedicação já não esteja na moda, a realidade a que o conceito se 

refere é conhecida de forma incontornável por todas as mães. Amamentar, lavar, 

alimentar, vigiar os primeiros passos, consolar, controlar, cuidar, tranquilizar à noite, … 

são gestos de amor e de dedicação que estabelecem os vínculos de segurança, 
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indispensáveis a um modelo equilibrado de interpretação e interacção com o real.  

Aos olhos de Freud e dos seus sucessores, a mãe simboliza antes de mais o amor 

e a ternura, e o pai a lei e a autoridade. Mas se os psicanalistas não pouparam palavras 

ao falarem da dedicação materna, e da importância desta na formação de adultos 

realizados e saudáveis, não foram igualmente eloquentes acerca do papel quotidiano do 

pai. Era um facto adquirido que a mãe desempenhava o papel essencial junto da criança 

ao longo dos primeiros tempos de vida. 

Winnicott (1969) defendia mesmo que a mãe é a intermediária entre o pai e a 

criança, competindo-lhe criar momentos de interacção entre o pai e o filho. Estando o pai 

tão ausente de casa pelos seus afazeres profissionais, não podendo substituir-se à mãe 

(porque não tem seio…), a sua presença é desejável, mas não tem necessidade de estar 

permanentemente presente. 

A mãe, guardiã do bem-estar e saúde mental do seu filho, encerrada neste 

esquema por vozes tão autorizadas, tentou ajustar-se ao modelo prescrito, sob pena de 

ser rotulada de egoísta e má, ou de “desequilibrada”. 

Hoje já não estamos exactamente na mesma situação. Este dom de si próprias, 

definido como natural e específico das mulheres, parece estar a ser posto em causa. Um 

grande número de sinais evidencia a expectativa de compartilhar com o companheiro o 

amor e os cuidados ao filho, como se justamente uma e outra coisa não estivessem 

asseguradas apenas por si. Como se estes dois atributos não pertencessem, 

forçosamente e apenas, ao sexo feminino. Dois séculos depois de Rousseau e um século 

depois de Freud, “o projector desloca-se de novo na direcção do pai, não para voltar a 

relegar a mãe para as sombras, mas para iluminar melhor, pela primeira vez na nossa 

história, o pai e a mãe ao mesmo tempo” (Badinter, 1980, p. 237). 

1. 2. Mutações das representações da maternidade e da paternidade nas 

sociedades modernas 

Vivemos hoje num mundo dominado por profundas mutações relativamente aos 

papéis masculino e feminino, com repercussões nas representações da maternidade e 

paternidade.  

Por um lado, o discurso feminista, analisando criticamente os postulados da 

natureza feminina e encorajando as mulheres a serem mais activas e a fazerem o que se 

julgava imoral, destruiu o mito freudiano da mulher normal e tornou caduca a teoria da 
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mãe naturalmente dedicada e feita para o sacrifício. 

Por outro lado, as ideias de igualdade, e sobretudo de realização e expressão 

individual, erigidas a valor supremo nas “sociedades pós modernas” (Lipovetsky, 1989, 

p.102), legitimam a aproximação do homem e da mulher a áreas até aí restritas a cada 

um dos universos. Manifestar emoções, mostrar-se sensível e frágil deixa de ser 

apanágio do feminino, do mesmo modo que ser activo, triunfador e forte deixa de 

pertencer exclusivamente ao universo masculino. 

O novo pai passa a exercer os cuidados ao filho em pé de igualdade e à 

semelhança da mãe. Insinua-se como uma outra mãe, entre a mãe e a criança, que 

experimenta, por seu turno, quase indistintamente um corpo a corpo tão íntimo com o pai 

como com a mãe. Depois de séculos de autoridade e de ausência do pai, parece que 

está a aparecer uma nova concepção, o “amor paternal”, que se assemelha, a ponto de 

podermos tomar um pelo outro, com o amor materno.  

Em nome da realização pessoal, da harmonia familiar, do direito de exprimir e 

realizar desejos e necessidades, são cada vez mais os homens que buscam e 

(re)descobrem novos espaços, sentimentos e potencialidades e, sem medo, os exploram. 

Será ainda um caminho longo e progressivo, mas os homens começam a aparecer em 

territórios tradicionalmente femininos, nomeadamente nos cuidados à infância, o que 

poderá contribuir para desmistificar a imagem da “mulher-mãe”, e (re)descobrir o papel 

(real e insubstituível) do “homem-pai”. 

É inegável que, com as mudanças nos papéis feminino e masculino na sociedade 

contemporânea, a presença masculina no papel de cuidar e educar tem aumentado, não 

sem alguma polémica, pondo em questão desde a eficácia das suas actuações até à sua 

“verdadeira” masculinidade. 

Em oposição à relação mãe-filho, exaustivamente abordada e revista pelos estudos 

que buscavam desvendar as bases de um desenvolvimento saudável na infância, as 

referências da função masculina, em especial a paterna, atribuem ao pai um lugar de 

coadjuvante na criação dos filhos, delimitando a sua acção, numa relação mais 

distanciada. 

Como já foi visto, Badinter (1980), contribui para aprofundar esta reflexão, 

destacando as transformações culturais que ocasionaram mudanças no “lugar do pai”. 

Nos seus estudos sobre a masculinidade, esta autora mostra-nos que as consequências 

da carência paterna são tão graves como as da materna, pois encontrar o pai significa 
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não só separar-se bem da mãe, mas também encontrar uma referência imprescindível de 

identificação masculina, tanto para a menina como para o menino, já que a relação com o 

corpo masculino e com o corpo feminino é uma condição necessária para um 

desenvolvimento harmonioso da identidade. Noutras palavras, na construção dos 

géneros, o confronto com os corpos masculino e feminino é necessário, uma vez que o 

género deve ser visto numa perspectiva relacional. 

Como é que a interacção na infância interfere nos efeitos da identidade de género? 

Quais as consequências de interagir com um corpo masculino ou feminino? Estas 

questões parecem relevantes quando o foco de interesse recai sobre a construção 

saudável da unidade psicomotora na infância, base de toda a sua construção subjectiva – 

a sua identidade – assim como sobre as condutas mais eficazes no seu cuidado. 

O processo de identidade de género advém de raízes corporais, onde as 

interacções e impregnações culturais são determinantes. O contacto não é neutro. A 

forma como homens e mulheres tocam, afagam, abraçam e cuidam é diferente. Não só 

na sua forma, no vigor dos gestos e brincadeiras, mas também nas representações que 

esses gestos e brincadeiras veiculam. Pela sua própria constituição biológica, o pai pode 

proporcionar à criança uma interacção corporal mais viva, que complementa o contacto 

mais centrado da mãe, contribuindo desta forma para uma apropriação mais adequada 

da noção de esquema corporal, de espaço e de tempo. Uma relação estreita com um 

homem adulto pode reforçar a identidade da criança, complementando os hábitos 

herdados do corpo-a-corpo com a mãe. “Ver outros homens (...) tocá-los, falar-lhes, 

confirma em cada um a identidade de género (…).O olhar dos pais e a convicção que têm 

quanto ao sexo do seu filho são determinantes para o desenvolvimento da sua identidade 

sexual” (Guy Corneau, citado por Badinter, s.d., p.80). 

O “silêncio” afectivo entre o pai e os seus filhos e filhas pode, assim, provocar 

fracassos nos seus processos identificatórios, que parecem determinantes das suas 

condutas no mundo. Para se chegar a ser idêntico a si mesmo, é preciso ter sido idêntico 

a outro; é preciso ter-se estruturado, incorporando, colocando-se no seu corpo, imitando 

alguém. Ou seja, não é apenas, e afinal, a mãe que se constitui como espelho da criança. 

Ela constitui tão só a metade desse espelho. E se é verdade que, através de uma boa 

metade de espelho, a imagem pode ser nítida e fiável, não deixa de ser também verdade 

que um espelho inteiro terá uma maior amplitude naquilo que nos mostra e nos devolve… 

A presença do pai no triângulo relacional permite à criança, desde muito cedo, 

adquirir uma aptidão para a socialização que, em caso de eventual perda, lhe oferecerá 
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também um importante factor de resiliência. A presença do pai, não do pai social 

extraordinariamente diferente consoante as culturas, mas o pai real, aquele que brinca, 

que alimenta, ralha e ensina, tem um efeito de “rampa de lançamento” (Lecamus, 2000, 

citado por Cyrulnik, 2003, p.117) no seu desenvolvimento e na sua capacidade 

exploratória. Os estatutos sensoriais do pai e da mãe são ambos biológicos, mas a 

sensorialidade não tem a mesma forma, visto que difere do homem para a mulher. “Estes 

estilos sensoriais diferentes provocam, mais tarde, efeitos socializadores diferentes, que 

originam uma espécie de aprendizagem de aceitação do risco (as brincadeiras mais 

vigorosas do pai) temperado pelas da mãe, pela sua presença mais aconchegante, 

sorridente e falante” (idem, p.117). 

A presença ou ausência paterna na vida da criança parece interferir, também, 

intensamente, com a sua capacidade de gerir a agressividade (afirmação de si e 

capacidade de defender-se), a sexualidade, o sentido de exploração, assim como o 

pensamento, entendido como a aptidão para abstrair e objectivar. A ausência prolongada 

do pai, não importa por qual motivo, seja o abandono puro e simples ou uma 

hospitalização que implique a separação prolongada, provoca a falta de confiança em si 

mesmo, timidez excessiva e dificuldades de adaptação.  

A ausência do amor materno e paterno está igualmente associada à falta de auto-

estima, à instabilidade emocional, à introspecção, à depressão e à ansiedade da criança. 

Vários estudos demonstram que receber amor e carinho do pai ou da mãe tem para a 

criança um efeito positivo igual sobre a felicidade, o bem-estar, e o sucesso social e 

académico, desde o início da infância até à fase de adulto jovem. 

Apesar de a história da Humanidade parecer confirmar que da complementaridade 

entre os sexos resultam reais vantagens para o indivíduo e para a espécie, assistimos 

hoje ao “progressivo esbatimento dessa complementaridade, em benefício da 

semelhança” (Badinter, s.d. p.240). A crescente igualdade dos sexos, já não apenas na 

atribuição de papéis, mas também nas atitudes, nos gostos e nos comportamentos, não 

deixa, no entanto, de colocar questões. De facto, “pôr fim a este esquema universal de 

complementaridade, pode ocasionar a modificação de traços essenciais da espécie 

humana” (idem, p.51), nomeadamente no que concerne aos processos de identidade. Se 

o pai e a mãe assumem as mesmas funções, se se vestem e comportam de forma 

semelhante, se os próprios traços fisionómicos caminham para a androginia, como fazer 

a identidade de género? Qual o modelo que mostra ao menino ou à menina o que é 

socialmente esperado dele(a)? 
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Estamos longe de encontrar respostas para estas questões. Trilhamos um caminho 

que, como outros no passado, só tardiamente saberemos onde vai desaguar. 

Para já, e no que à parentalidade e aos cuidados à infância diz respeito, segundo 

estas novas representações dos papéis masculino e feminino, mais importante do que 

definir o papel da mãe e do pai será proporcionar à criança um ambiente relacional e de 

cuidados em que os dois possam participar nesse corpo a corpo que representa a 

primeira ligação da criança ao real. 

1.2.1. Novos desafios / Novas responsabilidades 

É assim que, apesar da mulher deste século continuar a ser vista como a principal 

responsável pelo equilíbrio da vida familiar, o homem vai assumindo, lentamente, um 

papel mais interventivo, e começa mesmo a reivindicar o seu espaço e função paternal. 

Estaremos talvez a assistir a uma outra revolução da organização familiar e social 

assente na (re)conceptualização e (re)distribuição de papéis. A progressiva entrada da 

mulher no mundo do trabalho, a sua crescente formação e educação, os ideais que 

sustentam a igualdade e a felicidade, obriga(ra)m também a um novo olhar sobre a 

parentalidade. Além disso, temos hoje conhecimentos que relevam a importância do pai, 

até aqui num papel tão secundário, no desenvolvimento do seu filho.  

O caminho que a sociedade tem percorrido nas últimas décadas coloca, assim, 

novos desafios, impondo novas estratégias e a mobilização de novos recursos. Toda a 

mudança é gradual, e as mentalidades e as práticas nem sempre têm o mesmo ritmo dos 

discursos. Assim, no que ao papel da mulher diz respeito, e em particular à função 

materna, continua, apesar de tudo, a prevalecer a representação da mulher-mãe. É a ela 

que primeiramente se pedem responsabilidades no desenvolvimento do seu filho. É a ela 

que se dirige a maior parte das recomendações relativas à infância. É para ela que está 

pensada a licença de maternidade3. É a ela que, maioritariamente, é confiada a criança 

em caso de regulação do poder parental4.  

                                                 
3 Apesar de a actual lei consagrar que, sendo os primeiros 20 dias gozados pela mãe, os restantes podem ser repartidos 
entre os dois progenitores – Decreto Lei n.º 154 / 88, e 29 de Abril, com a redacção dada pelos - Decreto lei n.º 333 / 95, de 
23 de Dezembro; 
          - Decreto-lei n.º 347 / 98, de 9 de Novembro;                                                         
          - Decreto – lei n.º 77 / 2000, de 9 de Maio; 
- Lei n.º 99 / 2003, de 27 de Agosto (Código do Trabalho); 
- Lei n.º 35 / 2004, de 29 de Julho (regulamenta a Lei n.º 99 / 2003, de 27 7 08); 
- Decreto-lei n.º 77 / 2005, de 13 de Abril; 
- Portaria n.º 24 / 2008, de 10 de Janeiro; 
- Decreto-lei n.º 105 / 2008, de 25 de Junho.  

4
 Art. 1906º - 1912º C. Civil     
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Conciliar todos os papéis que reivindica e lhe são atribuídos, romper com o 

estereótipo que a remete à maternidade e à vida doméstica, pode não ser fácil. Enfrentar 

e desconstruir (pré)conceitos exige coragem, competências e capacidades. Implica 

dilemas, conflitos e tensões que exigem o desenvolvimento e mobilização de recursos 

(internos e externos). Pode exigir conviver com a crítica ou mesmo a estigmatização. 

Toda a mudança acarreta custos e benefícios, e o movimento designado de emancipação 

feminina não é excepção.  

O mesmo se aplica ao homem, quando reivindica espaços tradicionalmente 

femininos. Surgindo um pouco mais tardiamente, este movimento masculino encontrará, 

até, na sociedade contemporânea, mais resistência, quer pelos pares de género, quer 

pelas mulheres, que, consciente ou inconscientemente, continuam a ter como seus 

alguns “pelouros”, mesmo que em discordância com os discursos que defendem. 

Reequacionar as funções materna e paterna significa (re)definir papéis e dinâmicas, 

mas significa, também, (re)valorizar os cuidados às crianças, (re)construindo espaços  e 

tempos que lhes pertencem por direito próprio.  Tal desafio exige estar-se atento às 

circunstâncias que facilitam ou dificultam o desempenho parental, que aumentam ou 

diminuem as probabilidades dos pais e mães reunirem as energias internas compatíveis 

com o bom desempenho desta função à luz das teorias psicológicas mais consagradas, e 

criar condições para que as crianças tenham oportunidade de se desenvolverem na sua 

plenitude.  

Vivemos numa sociedade que sobrevaloriza (?) as crianças, um bem precioso e 

cada vez mais raro5. Aparentemente, às crianças nada falta. Os cuidados médicos 

evoluíram de tal forma que a mortalidade infantil é praticamente nula. É possível 

diagnosticar, ainda na fase gestacional, muitos problemas, invertendo-os ou 

minimizando-os, seja com recurso a medicação e tratamentos, seja mesmo a 

intervenções cirúrgicas “in útero”. Existe toda uma panóplia de alimentos especialmente 

concebidos para as diferentes fases de desenvolvimento, bem como brinquedos, roupas, 

artefactos, etc. Os serviços e produtos direccionados à infância aparecem todos os dias. 

Os conhecimentos relativos ao desenvolvimento da criança, às suas necessidades, aos 

factores que predispõem um percurso desenvolvimental saudável, nunca foram tantos 

nem tão valorizados.  

Mas…terão de facto as crianças de hoje tudo para se transformarem em adultos 

                                                 
5 O reverso da medalha das políticas de contracepção e de bem-estar repercute-se hoje, de uma forma alarmante nos 
países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, em pirâmides etárias envelhecidas, o que recoloca questões de 
produtividade, economia e sustentabilidade 
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equilibrados, realizados e felizes? Do ponto de vista material, a resposta parece ser, 

obviamente, afirmativa. Mas será suficiente? Sentir-se-á a criança segura numa relação 

sem disponibilidade efectiva, em que os objectos sugam os afectos? Em que o espaço, 

exterior e interior, é preenchido e dominado pelo consumismo, pelo hedonismo, pela 

pressa, pela superficialidade relacional e existencial? Onde fica a apologia da confiança 

básica, paradigma de um percurso equilibrado? Como se estabelecem relações 

significativas sem figuras que tenham continuidade, tempo e disponibilidade para a 

criança? Nenhum objecto ou artefacto é capaz de substituir a relação humana, e isto é 

particularmente verdade durante o crescimento. Que olhos mostram o mundo à criança e 

a preparam para ser seu actor?  

O mundo em que vivemos, cada vez mais dominado pela personalização, faz 

emergir um novo ideal, em que a subordinação do individual às regras racionais 

colectivas parece ter sido pulverizado (Lipovetsky, 1989). O culto do eu, a busca da 

realização, do bem-estar e da expressão das particularidades de cada um, coloca o 

indivíduo no centro das suas preocupações. A satisfação dos seus desejos e interesses 

sobrepõe-se aos interesses da sociedade e dos grupos, e a família, grupo primário onde, 

por excelência, a solidariedade e a primazia do bem comum se engendra e se manifesta, 

não é excepção. 

As crianças acabam por ser educadas por “pais substitutos”, com os “pais 

verdadeiros” a querer compensá-las desta ausência, preenchendo os vazios com mais e 

mais objectos, num círculo vicioso difícil de quebrar. 

Este universo do ter, dos objectos, das imagens, da informação e dos valores 

hedonistas, permissivos e psicologistas associado ao consumo de massas parece 

sobrepor-se cada vez mais à construção de identidades sociais estáveis, ponto de 

referência para a construção de identidades individuais consistentes (idem). 

As crianças crescem, assim, e apesar de teoricamente rodeadas de todas as 

condições para serem felizes, em ambientes vazios de relações suficientemente seguras. 

Surgem, assim, novos desafios, exigindo novas respostas e estratégias que 

parecem reforçar a necessidade de encontrar pontos de equilíbrio para conciliar a vida 

pessoal, social, profissional e familiar. Tal desígnio poderá passar pela redistribuição dos 

papéis feminino e masculino. Poderá passar pelo reforço, em quantidade e qualidade, 

das respostas de apoio às famílias e à infância. Mas passará, também, pela 

reestruturação dos modos de vida, pela redistribuição dos recursos e oportunidades, pela 

(re)valorização do ser, pelo reencontro com valores que se sobrepõem ao individualismo. 



 20 

Mulheres e homens trabalham, fora e dentro de casa, em igualdade de 

circunstâncias. Prestam, indiferenciadamente, cuidados aos filhos. 

Serão as mulheres de hoje menos “femininas” ou menos “normais”? E os homens 

menos “masculinos” ou menos “viris”? Será a organização da vida nas sociedades 

modernas compatível com as representações do amor e de família que emergiram do 

Iluminismo? Que concepções de amor estão em desenvolvimento nas sociedades onde 

os modos de vida dominantes são constrangidos pela necessidade de aceder a bens de 

consumo cada vez mais diversificados? Que concepções de amor podem prevalecer 

quando a vida profissional assume uma preponderância avassaladora de outras 

dimensões da existência?  

A incursão pela história da infância e da família mostra bem que os sentimentos 

estão longe de ser determinados pela “natureza” biológica do homem ou da mulher, que 

o amor (materno e paterno), tal como os outros sentimentos, é socialmente construído. 

Ou seja, é indissociável das ideias que dominam o ambiente cultural de cada sociedade, 

em cada época histórica do seu desenvolvimento. Ao contrário das características 

inscritas nos genes, os sentimentos não podem ser definidos como se fossem 

substâncias formadas por elementos estáticos. Assim, faz sentido, quanto a nós, 

interrogar a influência do modo de vida típico da chamada “sociedade de consumo”, e 

seus mais recentes desenvolvimentos, sobre as concepções de família, de amor materno 

e paterno, assim como de amor filial. Se observarmos as práticas que se vão expandindo 

nestes domínios, sob a pressão de modos de vida, cada vez mais, submetidos à 

necessidade de ampliar os consumos, encontraremos matéria que não deixará de 

confirmar a volatilidade dessas realidades que nomeamos por amor materno ou paterno, 

identidade feminina e masculina. 

1. 3. O Novo Olhar sobre a Infância – limites e dif iculdades 

A evolução dos conceitos de infância e de bem-estar leva-nos, hoje, a considerar 

que milhares de crianças não têm quem delas se ocupe de forma minimamente atenciosa 

e adequada, no sentido de salvaguardar o seu desenvolvimento integral.  

O desenvolvimento deixou de ser visto apenas em termos de parâmetros físicos. A 

criança bem nutrida, com um desenvolvimento físico normal, medido em termos de peso, 

altura e competências motoras, pode apresentar problemas de desenvolvimento. Emerge 

uma concepção de desenvolvimento integral, harmonioso, equilibrado, desprendendo-se 

dos conceitos meramente fisiológicos e reforçando as vertentes psicológica e social. 

Passou a enfatizar-se que uma criança só se desenvolverá plenamente se lhe forem 
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prodigalizados cuidados que nutram não apenas o seu corpo, mas também a sua 

personalidade e a sua capacidade de interacção social, e portanto, de plena realização 

enquanto indivíduo (Flekoy & Kaufman, 1997).  

No plano das intenções, este novo paradigma faz disparar programas e projectos 

de intervenção, primária e secundária, teoricamente destinados a prevenir e atenuar 

situações que se configurem como potenciadoras de colocar o desenvolvimento integral 

da criança em risco. 

Diversos organismos e actores multiplicam medidas e respostas direccionadas para 

o supremo objectivo de transformar as crianças em adultos capazes, realizados, cidadãos 

de corpo inteiro. 

Pelo menos na retórica, assume-se que o futuro se constrói, que não está pré-

determinado, e que a sociedade pode ter uma participação organizada na sua definição. 

O risco é assumido conjuntamente, criando-se bases de segurança e de gestão do risco, 

assumido como problema de cada um e da sociedade em geral. A criança é entendida 

como ser de direitos reconhecidos internacionalmente (Giddens, 2000).  

Ocorre uma nova viragem na concepção da criança e da sua condição social 

baseada no “interesse” que ela, enquanto grupo social e agente de mudança, representa 

para o desenvolvimento das sociedades. Movidos por este “interesse”, os Estados e a 

comunidade internacional vêm então reconhecer à criança, não só a titularidade dos 

direitos relativos à satisfação das suas necessidades básicas, mas também a titularidade 

de outros direitos, designadamente o direito a ter acesso a uma vida activa, digna e 

participante na sociedade onde se inserem e a que pertencem (Clemente, 1998)6.  

A Convenção Sobre os Direitos da Criança, aprovada por unanimidade em 1989 

pelas Nações Unidas, e ratificada por Portugal em 19907, é uma demonstração destas 

novas preocupações. Relembremos que este documento enuncia um amplo conjunto de 

direitos fundamentais – os direitos civis e políticos, e também os direitos económicos, 

sociais e culturais – de todas as crianças, bem como as respectivas disposições para que 

                                                 
6 Por contraponto à abordagem até aqui prevalecente, em que a abordagem dos direitos das crianças e jovens era 
impensável. A organização da protecção da infância e juventude, baseada essencialmente em sentimentos de caridade e 
numa intervenção de natureza paternalista, circunscrevia-se à criação de estruturas de apoio, basicamente grandes 
instituições de acolhimento, onde as crianças órfãs, abandonadas, mendigas e “pervertidas” eram internadas por tempo 
indeterminado, muitas vezes em regime fechado, revestindo, por isso, a natureza de verdadeiras penas privativas da 
liberdade. 
 
7 Resolução n.º 20/90, da Assembleia da República, publicada no D.R. n.º 211, I série, 12.09.90 
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sejam aplicados. Não é apenas uma declaração de princípios gerais; representa um 

vínculo jurídico para os Estados que a ela aderem, os quais devem adequar as normas 

do Direito Interno às da Convenção, como uma condição básica para a promoção e 

protecção dos direitos e liberdades nela consagrados. 

A criança passa, assim, definitiva e legalmente, da esfera do interesse e domínio 

privados, para o interesse e domínio públicos, defendendo-se que os Estados devem 

assumir a seu cargo o funcionamento dos indispensáveis mecanismos de prevenção e de 

protecção, nomeadamente os que resultam da existência de serviços e de instituições de 

acolhimento e de prestação de cuidados médicos, de educação e de segurança social 

(Furtado, 2000).  

Este novo olhar não está, obviamente, livre de dificuldades. Por um lado, porque a 

sua apropriação exige romper com preconceitos e valores que se enraízam nas práticas, 

nem sempre consistentes com os discursos que as sustentam. Por outro lado, porque os 

problemas da infância são multicausais e transversais ao funcionamento social. Não é 

possível isolar as variáveis que tornam uma família negligente, maltratante ou 

abandónica das suas condições de vida. Assim como não será pertinente separar as 

condições de vida das famílias de fenómenos estruturais, tais como as oportunidades de 

inclusão social, o tipo de trabalho a que se pode aceder, os rendimentos que dele se 

podem obter, as possibilidades de aprender e de se realizar como pessoa a partir do 

trabalho, a distância entre a casa e o trabalho e o tempo que quotidianamente é gasto 

nessa deslocação, o local de residência, muitas vezes socialmente relegado, a escassez 

dos equipamentos destinados ao enquadramento da infância, as impossibilidades de 

acesso ao saber e à qualificação. Em sociedades desigualitárias, em que as 

possibilidades de participar nos modos de vida socialmente considerados aceitáveis 

decorrem de uma competição sem tréguas que culmina com o triunfo dos mais fortes, a 

emergência de segmentos populacionais incapacitados de providenciar a educação dos 

seus filhos está longe de ser o resultado da “maldade” individual de pessoas mal 

estruturadas. Certo que existem adultos destituídos da estruturação interna minimamente 

compatível com as tarefas da educação de uma criança. Todavia, há que considerar que 

prevalecem na organização social factores de risco que remetem para a responsabilidade 

das instâncias e decisores políticos, assim como para a organização e participação da 

sociedade civil. Na actual conjuntura de profundas alterações no mundo económico, 

desencadeadas pela intensificação do processo de globalização, a relação dos agentes 

económicos com a sociedade constitui um dos factores de risco que mais violentamente 

pesa sobre a vida das famílias (Giddens, 2000). 
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Que pensar das políticas de organização do território, nomeadamente no plano da 

habitação dos economicamente insolventes? Que pensar das políticas locais que não 

cuidam de providenciar equipamentos sócio-educativos em quantidade e qualidade aos 

que se debatem com maiores carências? Que pensar do funcionamento das escolas que 

não tratam de assegurar as condições de verdadeiro sucesso escolar dos meninos que 

não têm uma família capaz de os familiarizar com as tarefas da aprendizagem e da 

socialização? Que pensar das instituições de assistência cujas práticas perpetuam a 

dependência das famílias das prestações pecuniárias?  

Enfim, talvez não seja exagero concluir que prevalecem condições de vida que, nas 

margens da sobrevivência, empurram os indivíduos para comportamentos marginais, 

desestruturados e desestruturadores, que comportam evidentes factores de risco para as 

crianças.  

1.3.1. Os problemas da infância são transversais à estrutura social 

Claro que, nas antípodas deste tipo de condições de vida, outras existem, bem 

mais favoráveis, que comportarão os seus tipos específicos de risco no que respeita ao 

desenvolvimento das crianças. Nas classes sociais mais favorecidas, os riscos podem 

decorrer da aceitação de determinadas práticas, tais como a diluição dos papéis 

parentais, a tendência para associar a liberdade dos filhos à ausência de limites, a 

prevalência dos desejos individuais em detrimento das normas morais que valorizam o 

colectivo, a supremacia da ideologia consumista, segundo a qual a afirmação da pessoa 

depende mais do ter do que do ser, o investimento na carreira e no sucesso social e a 

pouca disponibilidade para a função parental, a exigência de determinados padrões de 

comportamento que não permitem à criança a liberdade de o ser, etc.  

Estas práticas, não sendo apanágio exclusivo das classes mais favorecidas, pois 

são igualmente observáveis nas designadas classes desfavorecidas assumem, naquelas, 

contornos muitas vezes subavaliados, pelas condições materiais que as sustentam. Já 

nestas, onde se conjugam fragilidades de natureza vária, estas práticas merecem, 

habitualmente, maior censura social.  

 As perturbações da vinculação, por exemplo, parecem ser transversais às famílias, 

independentemente da sua posição na estrutura social. No entanto, raramente se fala 

deste risco quando falamos de classes favorecidas. Assumirá uma perturbação da 

vinculação os mesmos contornos indiferenciadamente do contexto de vida em que se 

constrói e se manifesta?  
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Não sendo de resposta simples, esta questão remete-nos para a questão dos 

modos de vida das famílias, muito em especial para a relação entre as condições 

materiais da existência e os valores e representações respeitantes à vida, em geral, e à 

educação, em particular. 

Condições fortemente adversas podem dificultar o estabelecimento de relações 

significativas, seja pela sobrecarga que representa a luta para vencer os obstáculos 

quotidianos, seja pela falta de recursos que podem contribuir para uma prestação de 

cuidados mais confortável e gratificante. Por seu turno, a capacidade de mobilizar 

recursos, claramente mais facilitada nas classes favorecidas, designadamente 

empregadas domésticas, equipamentos de saúde, educação ou lazer, poderia 

representar uma oportunidade para viver a vida com menos tensão e constrangimentos, 

aumentando, supostamente, a disponibilidade parental. 

Todavia, como acima tivemos oportunidade de analisar, os modos de vida das 

classes melhor posicionadas na estrutura social tendem hoje a ser dominados pela 

premência de padrões de consumo elevados, exigindo uma entrega às actividades 

profissionais nem sempre compatíveis com o investimento na relação com os filhos. 

Em suma, a escassez da disponibilidade parental pode ocorrer por motivos 

opostos, nuns casos porque a existência é oprimida pela carência de recursos e a 

impossibilidade de dominar os acontecimentos da vida, noutros porque os valores da 

abundância material se sobrepõem aos valores da comunicação, da intimidade, da 

partilha, da busca e aceitação de si próprio e do outro. Num e noutro caso, a 

probabilidade de estabelecer relações precoces seguras e estáveis pode ficar 

comprometida. Sabendo-se hoje como um padrão de vinculação insegura se constitui 

como um forte constrangimento a um desenvolvimento equilibrado do indivíduo, 

tornando-o mais vulnerável aos obstáculos do crescer e do viver, a indisponibilidade 

parental, transversal à estrutura social, constitui-se como um evidente e crescente factor 

de risco para as crianças.  

Esta reflexão remete-nos para a presença ou ausência de factores protectores com 

repercussões no desenvolvimento de um padrão de vinculação não segura. Sabendo que 

as crianças das classes favorecidas têm, pelo menos teoricamente, mais facilmente 

acesso quer a redes sociais diversificadas, quer a actividades organizadas onde possam 

sentir-se valorizadas, poderemos ser tentados a afirmar que a possibilidade de se 

depararem com factores protectores será maior do que a das crianças das classes 

desfavorecidas e que, portanto, as perturbações da vinculação poderão ser mais 



 25 

facilmente neutralizadas. Mas será mesmo assim? Ou terão apenas menos visibilidade, 

já que não se assiste ao acumular de riscos presentes nas classes mais desfavorecidas?  

A investigação neste domínio tem demonstrado que as perturbações da vinculação 

não podem ser lidas desligadas de um contexto mais global de vida, já que o passado 

não acarreta imutabilidade, podendo um ambiente protector (re)estruturar uma vinculação 

insegura e um ambiente adverso desestruturar uma vinculação segura. Aliás, as 

perturbações da vinculação parecem constituir-se, numa fase precoce, essencialmente 

como perturbações do contexto relacional, pelo que, alterando-se esse contexto, a 

perturbação pode não se evidenciar (Soares, 1996).  

O mesmo poderá ser dito quando falamos de violência. Quando hoje se fala de 

violência em geral, e violência infantil em particular, associa-se quase automaticamente a 

determinados segmentos da população. Será a violência uma marca das classes 

desfavorecidas? Ou, mais uma vez, não terá apenas mais visibilidade, pela exuberância 

das suas manifestações, e pelas fragilidades que põe a descoberto? A violência pode 

manifestar-se de múltiplas e variadas formas, desde a agressão física à palavra obscena, 

à ironia, à humilhação, à negação dos direitos do outro, …e este fenómeno, cada vez 

mais presente nas sociedades contemporâneas, é transversal a todas as classes sociais, 

o que levanta questões de vária ordem, nomeadamente como se produz e se transmite. 

Como explicar que, num contexto social de generalizado abandono dos castigos, muito 

em especial dos castigos físicos, se assista à explosão de violência entre as próprias 

crianças e na relação destas com os adultos? Será a própria sociedade violenta na sua 

organização? A desigualdade social será uma forma de violência? A competição que se 

exige ao indivíduo para aceder aos recursos socialmente valiosos constituir-se-á como 

um modelo precoce de comportamento violento? Como gerar uma cultura de não-

violência? (Anatrella, 2001). 

As respostas a estas questões implicam profundas alterações políticas, 

sociológicas e macroeconómicas, e remetem, uma vez mais, para a transversalidade e 

multicausalidade dos riscos presentes no trajecto desenvolvimental das crianças e das 

sociedades. 

 Em todas as épocas e em todas as classes sociais os maus-tratos são uma 

realidade. Fenómeno habitualmente associado às classes mais desfavorecidas, ele é 

transversal, com diferentes tipologias e manifestações, a todas as classes sociais. A 

maior visibilidade nas classes mais fragilizadas poderá explicar-se pela maior exposição 

a que estão sujeitas, mercê da sua vulnerabilidade e maior “censura social”, e pela 
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escassez de recursos pessoais e sociais em manipular e enviesar as situações. O poder 

de interferência nas famílias de classes mais favorecidas é também substancialmente 

menor o que, aliado a uma cultura de auto protecção e “auto-valorização”, dificulta mais 

ainda a detecção destas situações e qualquer trabalho de intervenção. 

Actuar na prevenção e minimização desse risco acarreta, em qualquer caso, muito 

mais do que intervenções pontuais, centradas na criança e/ou na família, ou num 

contexto limitado e próximo. Implica verdadeiras políticas de (re)organização social e 

(re)distribuição dos recursos. Implica ainda uma cultura de não-violência, de respeito pelo 

outro, onde se inclui a criança, e que passa pelo acesso à educação, à protecção e 

segurança, mas também a contextos de socialização que lhe permitam integrar modelos, 

normas e valores socialmente relevantes, suporte para a contenção interna e o exercício 

da responsabilidade e da cidadania. 

 

2. Crescer pode ser um risco…  

O risco atravessa todas as áreas da existência e constitui-se como propulsor da 

evolução e do desenvolvimento, tanto do indivíduo como da própria espécie. A ideia de 

risco remete para a vivência subjectiva do contingente e do desconhecido. O 

crescimento, a apreensão e domínio do real só se tornam possíveis se o indivíduo 

explora o meio ambiente, encontrando respostas para o dominar, num processo que 

Piaget designa de adaptação, e que se correlaciona positivamente com a capacidade 

exploratória. Confinar-se ao reduzido espaço de segurança que o conhecido nos oferece 

representa, desta forma, a impossibilidade de crescer, de desenvolver mecanismos para 

lidar com os obstáculos que, inevitavelmente, ladrilham os caminhos do viver. 

Nesta perspectiva, o risco apresenta-se como um factor incontornável na interacção 

com o real, qual fio a partir do qual as experiências e vivências se vão organizando, 

nesse processo que constitui a formação da identidade do sujeito. O crescimento implica 

mudanças, suportadas pela própria maturação biológica que, alargando as possibilidades 

de domínio do próprio corpo, de interacção e de aprendizagem, “obriga” o sujeito a 

responder às necessidades que a nova ordem (interna e externa) faz emergir. São, 

assim, inevitáveis momentos de maior vulnerabilidade, ou “crise”, cuja resolução se 

impõe para uma estruturação equilibrada da personalidade, como bem definiu Erickson, e 

teremos oportunidade de explorar mais adiante.  

A resolução dos desafios do desenvolvimento é, assim, um processo 
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“naturalmente” inscrito na condição humana. O controlo – sobre si próprio e sobre o meio 

circundante – só se consegue na medida em que formos sendo capazes de encontrar 

respostas para lidar com a realidade que, continuamente, se altera, dentro e fora de nós, 

impondo constantes adaptações. 

Este controlo sobre si próprio e sobre o mundo envolvente representa uma tentativa 

de reduzir o desconhecido e a imprevisibilidade. Vivemos, hoje, num mundo dominado 

por um modelo de existência em que se aspira excluir o risco, banir ou negar a 

adversidade e neutralizar os factores mobilizadores da angústia humana (Lipovetsky, 

1989). Confinando a existência, progressivamente, a padrões de vida mais desejáveis, 

sonha-se com uma vida de equilíbrio perfeito, livre de ansiedades, de incertezas, de 

frustrações e de qualquer tipo de sofrimento.  

Esta ideação omnipotente de controlo que permitiria ultrapassar as inseguranças 

estruturais e vencer a incerteza pelo conhecimento, tão característica das sociedades 

contemporâneas, assenta na busca de um conjunto de dispositivos capaz de prever os 

problemas e de os evitar. No entanto, o mesmo progresso que cria mecanismos para 

diluir e lidar com as adversidades não deixa de se constituir, em si mesmo, um forte 

factor de risco, alterando, por vezes profundamente, a interdependência entre o indivíduo 

e o meio envolvente, como parte de um todo indissociável e, por isso, inalienável. 

Poderemos, até, ser tentados a pensar que as sociedades contemporâneas estão 

mais isentas de imprevisibilidade e de incerteza, já que o conhecimento nos permite 

controlar muitos dos factores que afectam directamente o bem-estar. Basta reflectirmos 

sobre os avanços nos cuidados de saúde, no conforto diário, na estabilidade(?) financeira 

que buscamos como suporte de um presente e de um futuro organizados e programados. 

No entanto, outras imprevisibilidades, outros riscos, surgem continuamente. Num mundo 

dominado pela economia, tudo se subjuga aos seus princípios. As questões ambientais 

são um dos novos riscos que teremos de enfrentar. A(s) crise(s) económica(s) é outro 

exemplo de como tudo o que julgamos programado e seguro pode, afinal, revelar-se 

incontrolável. As novas doenças que vão surgindo, são muitas vezes fruto da 

manipulação sobre o ambiente e sobre a própria natureza humana. As mesmas 

descobertas científicas que nos facilitam a vida e permitem explorar o universo, podem 

transformar-se em armas de destruição maciça. A supremacia dos valores do 

individualismo, do consumismo e do hedonismo parecem conduzir-nos, vertiginosamente, 

para uma sociedade que despreza os valores universais e a ética, pilares da organização 

social, pelo menos tal como a concebemos. 
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Claro que estes novos desafios se constituem como riscos reais, apelando a novas 

respostas adaptativas, quer a nível individual quer colectivo, mantendo esse dinâmico 

processo de crescimento e reconstrução individual e social.  

2.1. O risco infantil 

Os séculos XVI e XVII são, à luz do actual olhar sobre a infância, particularmente 

desastrosos em termos de cuidados, com as famílias a desinteressarem-se das suas 

crianças, matando-as, abandonando-as ou entregando-as a outros para delas se 

ocuparem, o que representava, num e noutro caso, uma grande probabilidade de virem a 

morrer ou ficarem com sérias limitações de saúde e/ou de desenvolvimento. E esta 

prática acontecia em todas as classes sociais, por razões de ordem diferente, é certo, 

mas aceite como “normal”.  

Philippe Ariès (1981) já o pensava quando via nestas práticas coisas moralmente 

neutras, que as éticas da Igreja e do Estado condenavam, mas praticadas em segredo, 

numa semi-consciência, na zona limite da vontade, sem aparente penalização ou 

censura. Foram precisos mais de dois séculos e sofrimentos indizíveis, pelo menos à luz 

do conhecimento actual, para que o conceito de risco infantil se deixasse impregnar de 

uma série de variáveis que se estendem das condições materiais às condições afectivas 

e relacionais.  

Quando falamos de infância em risco, falamos de circunstâncias particulares de 

existência que se desviam daquilo que são as condições mínimas para que as crianças 

possam desenvolver-se integralmente. Não se pretende – não se pode pretender – 

eliminar o risco inerente ao processo de adaptação, mas criar condições para que as 

crianças aprendam a enfrentá-lo, a lidar com as frustrações e as perdas, a superar 

obstáculos, a encarar as vicissitudes da existência como oportunidades para desenvolver 

competências, aumentar o amor-próprio e dominar a própria vida. 

Crianças em risco são aquelas cujas circunstâncias não lhes permitem aprender a 

viver no mundo real, designadamente desenvolver as defesas internas indispensáveis 

para elaborar e enfrentar as inevitáveis frustrações que a interacção humana acarreta. 

Por motivos muito diversos, o risco de não poder crescer é uma realidade que atinge um 

número crescente de crianças. E, tal como em séculos passados, acontece em todas as 

classes sociais, por motivos diferentes e com diferentes manifestações. Apesar de 

raramente ser citado pelos estudiosos deste problema, um caso típico de risco é o que 

ocorre nas famílias que tenazmente procuram extinguir o risco da vida dos seus filhos. 

Estarão expostas ao risco crianças que crescem num ambiente de superprotecção? Será 
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um risco crescer na ignorância dos problemas do quotidiano, porque os pais estão 

convictos de que o contacto com a adversidade é traumatizante? Será um risco viver 

numa família que tudo faz para que os filhos não conheçam as lutas que os pais 

enfrentam para assegurar a existência? Será um risco fazer parte de uma família que só 

sabe gratificar através do consumo infindável de objectos? Será um risco não integrar 

figuras de autoridade, porque os pais não se constituem como tal? Será um risco ter 

plena liberdade para fazer apenas aquilo que se deseja, “tiranizando” os próprios 

adultos? Será um risco associar liberdade ao uso do corpo como mero objecto de 

relação? Será um risco a busca obsessiva por padrões estéticos que podem perigar a 

saúde e a própria vida? 

Muitas outras questões poderiam ser formuladas, e certamente as respostas seriam 

positivas. O crescimento saudável exige cenários de existência em que sejam 

asseguradas, para além das necessidades básicas de alimentação, saúde, conforto, 

educação e segurança, também as necessidades de relação, de protecção social e 

jurídica, de ambientes que permitam à criança apoderar-se de um estável sentimento de 

pertença. Exige a presença de figuras significativas que medeiem a realidade. É através 

dessas figuras que a criança constrói o seu universo de significados, integra normas e 

regras, desenvolve uma moralidade e se situa, como ser único, no mundo. 

Não proporcionar à criança esta base contentora constitui uma evidente forma de 

mau trato, independentemente da classe social em que ocorra.  

No entanto, a noção de risco, para que muito têm contribuído especialistas e 

instituições, inclusive públicas, está exclusivamente associada às práticas das famílias 

pobres, igualmente designadas como desestruturadas. Mas será a categoria família 

desestruturada reportável a uma realidade evidente? Poderá uma família pobre 

organizar-se de acordo com o padrão dominante? A “desestruturação” não será uma 

consequência das suas condições de vida, que não permitem a apropriação de outras 

formas de estar?  

As condições em que se vive e se cresce não deixam de ter consequências sobre 

os modos de vida e o próprio pensamento. O confronto, a todo o momento, “contra um 

mundo incompreensivo e hostil” (Klanfler, citado por Ribeaud, 1976, p.29), que arreda, 

mais e mais, da possibilidade de aceder aos valores e modos de vida considerados 

normativos, desencadeia uma “ambivalência afectiva fundamental” (idem, p.30) que, por 

sua vez, vai sendo continuamente transmitida de geração em geração. As condições 

materiais inumanas, a incerteza do futuro, a impossibilidade de se apoiar sobre o que 
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seja de estável (um emprego, uma casa, uma ocupação do tempo) perturbam a 

personalidade, em particular a percepção do tempo, ao ponto do raciocínio sequencial e 

das relações de causa e efeito não serem correctamente apreendidas. Esta insegurança 

estrutural das condições de existência não poderá deixar de se repercutir na estruturação 

do eu, tal como não poderá deixar de ter repercussões no desenvolvimento das crianças. 

Compreende-se, assim, que as famílias constituídas por indivíduos que vivem nos 

limites da sobrevivência podem não conseguir proporcionar aos seus filhos as 

aprendizagens e as competências necessárias para estruturar uma identidade individual 

e social compatível com a inclusão social. Nestas circunstâncias, a interacção de 

múltiplas privações configura um quadro tendencialmente mais grave, desde logo porque 

não existem os recursos mínimos para dominar os acontecimentos da vida e fazer face 

às incertezas, aos obstáculos. Grande é a probabilidade de, face à impossibilidade de 

dominar o risco, os indivíduos accionarem formas de adaptação que se traduzem na 

aceitação do seu “destino”, na desistência, na perda do amor-próprio, no conformismo. 

É claro ainda que, mercê da falta de recursos, as crianças destas famílias estão 

expostas a riscos potencialmente mais gravosos, desde as carências alimentares, à falta 

de cuidados de saúde e higiene, ao absentismo escolar, à ausência de relações 

suficientemente estimulantes das suas aprendizagens, ao grave desconforto habitacional, 

ao uso da violência física, ou mesmo ao abuso e à exploração sexual. 

Não deixando de reconhecer que estas situações comportam graves riscos para o 

desenvolvimento das crianças, valerá, contudo, a pena, insistir na sua transversalidade, 

embora com manifestações diferentes. Vejamos: todos concordamos que é um risco para 

a saúde não cumprir o plano obrigatório de consultas. Mas quando falamos de crianças 

que, desde muito cedo, têm dinheiro para comprar tudo, incluindo tabaco, ou mesmo 

outras substâncias, não estamos a falar também de um evidente risco para a saúde? 

Quando, nas classes desfavorecidas, falamos de um adolescente de 12, 13 ou 14 anos 

que inicia a actividade sexual, mudando de parceiro com frequência, falamos de risco, 

quer em termos de saúde, quer do risco de “cair” na prostituição. Mas hoje este é um 

comportamento cada vez mais frequente em todas as classes sociais, e não se discute 

tal prática como um risco evidente para qualquer adolescente, seja em termos de saúde, 

seja em termos afectivos e de estruturação da personalidade. Quando uma criança 

desfavorecida aparece mal alimentada, isso é um risco inegável. Mas se a criança está 

subnutrida por opção, nomeadamente para corresponder a um dado padrão estético, a 

conotação é bem diferente. Quando uma criança desfavorecida é deixada entregue a si 

própria, muitas vezes na rua, isso é um risco evidente. Mas quando as crianças das 
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classes favorecidas ficam, igualmente, entregues a si próprias, sozinhas no meio dos 

seus televisores, dos seus computadores e das suas playstations, isso é encarado como 

uma inevitabilidade dos tempos e da sobrecarga dos pais.  

O risco não está, como tanto se pretende crer, apenas nos pobres. Porque se 

retiram apenas as crianças pobres às famílias?  

Porque a acumulação de riscos é maior. Porque as carências são mais básicas, 

colocando em risco a própria sobrevivência. Porque a exuberância das suas 

manifestações é maior. Porque estão muito mais expostas à censura social. Porque têm 

menos poder. Porque as redes sociais de apoio são mais frágeis. Porque as próprias 

políticas de protecção “esquecem” que as crianças das classes favorecidas também 

correm riscos. Porque os recursos são mínimos, desviando o olhar para as situações cujo 

protagonismo social, pela gravidade que configuram, é mais evidente. 

 2. 2. Modelos teóricos do risco 

O conhecimento actual dos factores de risco demonstra não existir uma causa 

única, nem ser possível estabelecer uma relação de causa efeito, pelo contrário, as 

situações de risco derivam de uma acumulação de vários factores. 

As grelhas analíticas e interpretativas dos maus-tratos na infância assentam, assim, 

no pressuposto de que o desenvolvimento resulta de uma intrincada tecelagem de 

factores biológicos e psicossociais. Quando estes fios se entrelaçam adequadamente, a 

manta final tem grandes probabilidades de ser consistente, de tonalidades harmoniosas, 

capaz de fazer face ao frio e ao vento (os obstáculos do crescimento…), de cobrir o 

indivíduo da cabeça aos pés, porque ajustada à sua medida (bio-psico-cocial). Se os fios, 

pelo contrário, são frágeis, insuficientes, se não é dedicado o necessário tempo e 

engenho a esta delicada arte, aumentam fortemente as possibilidades de termos uma 

manta de retalhos, esburacada, de tonalidades tristes e indefinidas, que deixa os pés de 

fora para cobrir o pescoço, porque não se constitui como um resguardo efectivo contra as 

agressões do meio, e o frio, o vento e a chuva ameaçam continuamente o indivíduo que, 

sem recursos suficientes para lhe fazer frente, permanecerá vulnerável, pelo menos em 

algumas áreas do seu desenvolvimento.  

 Nesta perspectiva, a etiologia do risco deverá ser sempre analisada com base 

num quadro referencial interactivo, onde todos os factores actuam de forma dinâmica e 

recíproca. O risco surge, assim, como a interacção de vários factores, o que significa que 

não é a soma desses factores que determina a situação, mas sim o seu efeito 
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multiplicador, que pode desencadear uma situação de alto risco ou mesmo de perigo 

(Gore, 1996). 

A tentativa de explicar as causas da violência contra as crianças fez emergir alguns 

modelos explicativos, progressivamente mais complexos e sofisticados, no quadro dos 

quais o conceito de risco e outras noções adjacentes se repensam e reformulam. A 

identificação de factores, processos e mecanismos, a delimitação das suas zonas de 

fronteira e de interacção, reconfiguram-se continuamente sob novas grelhas analíticas e 

interpretativas do fenómeno. 

O conhecimento actual põe em relevo a interacção multifactorial, abrangendo os 

factores de ordem biológica (disposições genéticas hereditárias; condutas actuais como a 

desnutrição, a ingestão de drogas, doenças ou incapacidades;…), psicológica (processos 

de aprendizagem; sistema de crenças, atitudes e valores; perspectivas no plano 

ideológico, prático e material;…), sociológica (estrutura familiar; grupos de pertença; 

condições materiais de existência;…), económica (sistema escolar; sistema de protecção 

social; urbanismos; pobreza;…) e jurídica (quadro legal de protecção; responsabilização 

do menor;…). Estes factores influenciam-se mutuamente, reforçando fragilidades ou 

competências e potencialidades. 

2.2.1. Da biologia do risco ao risco psicossocial  

Tradicionalmente, a investigação nesta área partiu da definição da Organização 

Mundial de Saúde em 1973: o risco é o conjunto de “características ou condições de vida 

de uma pessoa ou de um grupo que as expõe a uma maior probabilidade de desenvolver 

um processo mórbido ou de sofrer os seus efeitos” (O.M.S., 1973, cit. por Malpique, 

1999, p.11). 

Com base nesta definição, não é de estranhar que os primeiros modelos 

explicativos do risco sejam os modelos psiquiátricos, segundo os quais as causas dos 

maus-tratos radicariam essencialmente em perturbações psicológicas das figuras 

cuidadoras. À luz destes modelos, só um indivíduo portador de algum grau de 

psicopatologia seria capaz de cometer tais actos.  

Interessado nas características individuais e na psicopatologia dos pais 

maltratantes, cujo perfil procura estabelecer, este modelo prestou um contributo decisivo 

para o reconhecimento do estatuto do risco que, assim, se alarga do domínio meramente 

físico para o psicológico. 
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Quaisquer que sejam as evidências conhecidas dos estudos que, enquadrados 

neste modelo, nortearam a pesquisa, elas convergem na constatação de que as crianças 

que descendem directamente de pais com doença psiquiátrica são, como grupo, mais 

desviantes do que aquelas cujos pais não têm patologia mental especificada (Richters & 

Weintbraub, citado por Martins, 2004, p. 16). 

Não obstante a diversidade teórica que enquadra a investigação no âmbito desta 

corrente, a maior parte dos estudos assinalam a existência de determinantes hereditários 

e/ou contextuais no desenvolvimento da psicopatologia. Trata-se de uma morbilidade ou 

susceptibilidade mórbida individual, dinamizada por factores genéticos ou ambientais.  

À medida que as investigações, neste domínio, foram avançando, novos elementos 

se foram acrescentando. A própria definição de risco se alargou, incluindo não só os 

factores, experiências e acontecimentos traumáticos que podem ameaçar o 

desenvolvimento, mas também a ausência de oportunidades do ponto de vista material, 

emocional e social, susceptíveis de proporcionar à criança a adequada estimulação, 

potenciadora de uma trajectória desenvolvimental normativa, de acordo com as suas 

características e capacidades.  

O acervo crescente de factores de risco transita, assim, dos perfis individuais para 

os grupos, comportamentos e contextos. Se o risco biológico foi o primeiro dos riscos a 

adquirir estatuto científico reconhecido, ao longo das duas últimas décadas, foi-se 

assistindo ao progressivo alargamento e diversificação dos domínios de análise, fruto do 

conhecimento da complexidade das interacções das forças biológicas, psicológicas, 

sociais e culturais envolvidas nos riscos (Garbarino e Ganzel, citado por Martins, 2004, p. 

14). A análise passou assim do biológico ao psicológico e deste ao social. 

O enfoque alarga-se então dos factores individuais para os factores sociais, 

entendidos como protectores ou contentores, o que, por sua vez, se vai traduzir em 

importantes alterações em termos de intervenção.  

A possibilidade de poder actuar não apenas ao nível das perturbações psicológicas 

individuais, nem sempre passíveis de uma abordagem consistente, mas também ao nível 

do meio em que a criança está inserida, alarga a intervenção, desde logo porque se 

assume que o pessoal e o social são duas dimensões interactivas e inseparáveis. 

Passamos então para os modelos psicossociais, que percepcionam as condições 

sócio-económicas desfavoráveis das famílias como fonte de tensões psicológicas que 

ultrapassam os limites do suportável, representando um contributo importante na 
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conceptualização do contexto e das variáveis situacionais. 

Sabe-se que certas situações sócio-familiares representam factores de risco para o 

desenvolvimento das crianças, uma vez que a privação de recursos económicos, 

culturais e sociais aprisiona a vida quotidiana nos limites da sobrevivência. Nestes casos, 

as crianças são privadas de todas ou quase todas as condições de que depende a 

possibilidade de crescer física, psicológica e socialmente. 

Como teremos ocasião de desenvolver mais adiante, as aquisições estruturais 

básicas do desenvolvimento humano dependem da prestação de certo tipo de cuidados 

que, por sua vez, podem ficar comprometidos sempre que a qualidade de vida dos 

adultos não lhes proporcione um mínimo de bem-estar e de realização pessoal. Em 

situações de grande vulnerabilidade social, tais como a pobreza, a segregação social, a 

doença, a falta de qualificações profissionais que inviabiliza a possibilidade de melhorar 

as condições de existência, o desconforto da habitação, a incerteza de poder fazer face 

às necessidades do dia seguinte, não é provável que as relações familiares possam ser 

harmoniosas, que exista a energia necessária para estar emocionalmente presente 

sempre que as crianças necessitam. A chamada desestruturação familiar deve ser vista, 

nestes casos, como a consequência de uma combinação perversa de privações que não 

pode deixar de ter impacto devastador na vida psicológica do indivíduo (Bourdieu, 1993).  

Assim, o risco deverá ser analisado como um fenómeno complexo, organizado em 

torno de uma matriz biológica, psicológica e sócio-cultural. Não é o somatório dos 

factores que desencadeia ou potencia o risco, mas a forma como se conjugam e 

interagem entre si. 

2.2.2. A perspectiva ecológica – dos factores causa is aos factores de 

protecção 

Aplicada ao desenvolvimento humano, a perspectiva ecológica situa o indivíduo 

numa rede de relações com os outros e com o meio envolvente. Nesta óptica, procura-se 

compreender as relações entre os vários contextos sociais, atendendo aos seus efeitos 

conjuntos. Já não se trata tanto de isolar os factores de risco considerados críticos, 

independentemente das ligações entre si, mas de atender aos seus efeitos conjuntos, e 

às suas relações e combinações (Malpique, 1999).  

O contexto passa a ser entendido como um conjunto de variáveis situacionais, ou 

como um conjunto de variáveis psicológicas, susceptíveis de alterarem a significação 

psicológica e social dos acontecimentos.  
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Os efeitos dos factores de risco estão, de facto, longe de ser lineares. Por vezes, 

têm mesmo um efeito salutar, cabendo-lhes o mérito de promover as tendências 

saudáveis dos indivíduos e dos meios. 

As influências sociais, com uma tradução psicológica inevitável, podem, assim, 

constituir factores de oportunidade ou factores de risco, consoante as relações com o 

meio envolvente proporcionem à criança experiências compatíveis com as suas 

necessidades e capacidades nos vários períodos da vida, ou, pelo contrário, se o 

empobrecimento da rede relacional da criança conduz a um défice ou ausência dessas 

oportunidades. 

O risco passa, assim, a ser analisado não apenas em termos das suas 

consequências, mas também em termos das oportunidades sócio-culturais, onde as 

redes de apoio social desempenham um importante papel. A adopção de um modelo de 

conduta resulta da interacção do sujeito com o meio, derivando dos processos de 

socialização que cada sociedade impõe aos seus membros, por intermédio das diferentes 

instâncias que proporcionam à criança a aprendizagem e interiorização de uma cultura, 

entendida como “um complexo conjunto de normas de comportamento que lhe permitem 

adaptar-se às regras e valores dos seus grupos, a saber o que ter em conta em cada 

situação, e como deve reagir em cada caso concreto” (Guri, citado por Delgado, pag. 86). 

Dessa interacção particular resultam diferentes apropriações da realidade, mais 

próxima ou mais distante da criança. Assim, a mesma situação pode ser vivida de forma 

diferente de indivíduo para indivíduo. Por outro lado, cada sujeito situa-se em vários 

sistemas que, eles próprios, também se influenciam mutuamente, numa complexa rede 

onde cada um pode compensar fragilidades de outro, ou, ao invés, contribuir para as 

reforçar (Gore, 1996).  

Neste modelo, os riscos e as oportunidades para a criança são analisados a partir 

dos vários sistemas que Bronfenbrenner (1989) considera mais relevantes para o 

desenvolvimento da criança: micro, meso, exo e macro sistemas.  

A família constitui um entre os vários contextos em que as crianças participam 

directamente e que definem o seu Microssistema, onde desenvolvem relações 

interpessoais, constroem laços afectivos e se envolvem em actividades. 

O modo como os cenários de participação imediata da criança, os contextos 

microssistémicos, se articulam entre si, definem o Mesossistema. Por seu lado, este está 

sujeito a um conjunto mais vasto de influências relativas a aspectos sociais, institucionais 



 36 

e organizativos, o Exossistema, assim como está sujeito às características culturais e 

ideológicas que definem o Macrossistema. Deste modo, “o universo único de cada 

sistema familiar deriva de padrões internos de interacção da família com o ambiente em 

que esta se insere” (Sousa e Figueiredo, citado por Martins, 2004, pag. 44). 

Os mecanismos de retroacção entre os sistemas garantem que qualquer acção 

isolada num determinado nível pode ter consequências em qualquer um dos demais. 

A própria cultura, entendida como uma multiplicidade de fontes de influência, é 

assim envolvida como vector operante do desenvolvimento individual. Nesta perspectiva, 

o risco é a resultante de uma complexa constelação de factores que interagem 

reciprocamente, é gerado em sequências de interacções desfavoráveis entre a criança e 

o seu meio. A possibilidade de reversão ou inflexão destes sentidos adversos pode ser 

concretizada pela transformação dos marcos relacionais entre a criança e o seu meio 

envolvente, muito embora as limitações específicas do funcionamento individual 

persistam como uma variável a ter em conta (Lopes dos Santos, 2000). 

A partir desta definição mais ampla de risco, que inclui não só os factores, 

experiências e eventos que, directamente, ameaçam o desenvolvimento, mas também as 

condições de vida que não proporcionam à criança as oportunidades consideradas 

normais ou expectáveis para o seu desenvolvimento, a análise e intervenção foram 

consideravelmente alargadas, abrindo um novo campo de estudos sobre resiliência.  

A resiliência, essa “inaudita capacidade de construção humana”, nas palavras de 

Boris Cyrulnik (2003), configura-se como uma capacidade de superar a adversidade. O 

ser humano, e em particular a criança, apresenta uma capacidade natural para lidar com 

os imprevistos inevitavelmente encontrados durante o seu desenvolvimento. A forma 

como cada um, em particular, gere situações mais adversas ou traumáticas depende das 

características pessoais, mas também dos factores contextuais. O trauma mais ou menos 

devastador deve, pois, procurar-se não apenas nos relatos íntimos da criança – o 

desenho, o jogo, a palavra – mas, sobretudo, nas condições de vida da família, tendo em 

conta os aspectos materiais da existência, os processos de categorização a que estão 

submetidas, as subculturas específicas que sustentam a vida quotidiana e, por fim, as 

sociabilidades a que têm acesso. 

O processo da resiliência, refere o mesmo autor, é um conjunto de fenómenos 

harmonizados de que depende a capacidade de o sujeito se afirmar dentro de um 

contexto afectivo, social e cultural. Se a criança encontra um espaço onde possa 

manifestar-se, sem recriminações ou impedimentos, sentindo que o outro a ouve, a 
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compreende e aceita, poderá desenvolver mecanismos para integrar a sua história como 

algo que aconteceu, mas à qual não fica presa.  

“A resiliência é a arte de navegar nas torrentes” (idem, p.225). Nesta metáfora, a 

aquisição dos recursos internos pode dar ao resiliente confiança e alegria, já que, 

sentindo-se aceite pelos outros, se aceita a si próprio, na construção de uma imagem 

valorizada. Falar de resiliência em termos de indivíduo constitui, desta forma, um erro 

fundamental. Não se é mais ou menos resiliente, como se se possuísse um catálogo de 

qualidades: a inteligência inata, a resistência à doença ou a molécula do humor. A 

resiliência é um processo, um devir da criança que, de actos em actos e de palavras em 

palavras, inscreve o seu desenvolvimento num ambiente, e descreve a sua história 

dentro de uma cultura. É, pois, menos a criança que é resiliente do que a sua evolução e 

historização (idem, p.227).  

A investigação no âmbito da resiliência supõe uma alteração paradigmática 

relativamente à tradicional investigação do risco de psicopatologia. A tónica desloca-se 

para as variáveis contextuais, para os processos transaccionais entre o indivíduo e o 

meio envolvente, enriquecendo a noção de risco. 

A relação que os indivíduos estabelecem com as adversidades tanto pode ser 

vulnerabilizadora como protectora (Richters & Weintbraub, citado por Martins, 2004, p. 

32), podendo constituir um factor de crescimento ou de regressão. 

Resiliência e respostas ao risco infantil 

A aceitação empática 

O estabelecimento do processo de resiliência externa deve ser contínuo em redor 

de uma criança magoada. O seu acolhimento após a agressão constitui a primeira malha 

necessária para reatar o laço depois da ruptura. Esta malha não é, necessariamente, 

verbal. Aliás, a criança pode não ser capaz, pela idade, inibição, vergonha ou medo, de 

verbalizar o vivido. Obrigar a criança a repetir o que aconteceu, muitas vezes perante 

uma equipa técnica que vai tecendo comentários, pode ser não só doloroso, como 

impeditivo de desenvolver o necessário processo de resiliência interna e externa. Dar 

espaço para falar quando o desejar, sem tecer juízos, permitir-lhe meios de transpor pelo 

desenho, a representação, o jogo, a história, o teatro, … as suas vivências, representa 

um meio tão ou mais eficaz do que a palavra, através do qual a criança se afasta do 

mundo das percepções imediatas para progressivamente habitar no das representações 

do seu passado e do seu futuro. A preparação destes para lidar com estas situações 
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reveste-se, portanto, da maior importância.  

A narrativa 

A segunda malha, mais tardia, exige que as famílias e as instituições ofereçam à 

criança lugares para neles produzir as representações do trauma. O eco empático das 

reacções dos outros ajudá-la-á a (re)construir as suas memórias. Ela necessita, para 

integrar o seu registo biográfico, de espaços, tempos e relações onde possa representar 

o vivido perante uma plateia. Podem ser jogos em grupo, podem ser desenhos 

partilhados, podem ser teatros onde, com mais ou menos humor, se traduzem os 

sofrimentos, podem ser mímicas ou expressão corporal, …O importante é que, qual 

psicodrama moreniano, os outros sirvam de “ego-auxiliares”, revendo-se cada um no 

outro, num suporte emocional mútuo que permitirá que cada um se sinta aceite com a 

sua história pessoal.  

Sem outrem não haveria autobiografia. Porém, na autobiografia de cada um, 

destacam-se os objectos e os acontecimentos que as relações com os outros 

impregnaram na memória. E porque essas relações são dinâmicas, também as memórias 

vão adquirindo tonalidades diferentes. Por isso, o relato dum acontecimento dura 

enquanto durar a vida do indivíduo, mas a forma como é feito muda sem parar, visto que 

depende dos encontros que surgirem. A maneira muda, mas não o tema, que continua no 

fundo de cada um, expresso ou escondido, e que constitui a coluna vertebral da 

identidade (Cyrulnik, 2004, p.218-220).  

É, assim, concebível e até previsível que uma criança maltratada ou traumatizada 

mantenha vestígios na memória. Porém, a natureza destes vestígios diverge da natureza 

das recordações expressas nos relatos. O vestígio depende das informações que receber 

do meio que a rodeia, ao passo que o relato depende das relações que estabelecer com 

o ambiente circundante. O vestígio é uma marca biológica, desenhada no tear das 

emoções devolvidas pelos olhos e reacções dos outros; o relato é uma consciência 

partilhada, que se adequa em função do interlocutor e dos contextos que se vão 

encontrando. 

A ressocialização  

A terceira malha, social e cultural, estabelece-se quando a sociedade propõe a 

estas crianças a possibilidade de se (re)socializarem. Já só resta tecer a resiliência 

durante toda a vida (idem, p.169), desafio de qualquer processo de crescimento. 
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Estes processos de (re)socialização, que pretendem incorporar no indivíduo novas 

grelhas de interpretação do real, assemelham-se à socialização primária, porque devem 

reproduzir, em grau considerável, a identificação fortemente afectiva com o pessoal 

socializante que era característica da infância. 

“A condição social mais importante para conseguir a reconstrução da realidade 

subjectiva é a possibilidade de dispor de uma estrutura afectiva de plausibilidade, isto é, 

uma base social que sirva de laboratório da transformação” (Berger & Luckman, 1999, p. 

208). Esta estrutura de plausibilidade será oferecida ao indivíduo pelos outros 

significativos com os quais deve estabelecer forte identificação afectiva. Não é possível a 

transformação radical da realidade subjectiva (incluindo a identidade) sem esta 

identificação que, inevitavelmente, repete as experiências infantis de dependência 

emocional com relação aos outros significativos. Estes representam a estrutura de 

plausibilidade nos papéis que desempenham com relação ao indivíduo (papeis 

tipicamente definidos de maneira explícita em termos da sua função re-socializante) e 

mediatizam o novo mundo para o indivíduo. 

Deve haver reinterpretações particulares de acontecimentos e pessoas com 

significação passada. O indivíduo ressocilizado estaria sem dúvida melhor se pudesse 

esquecer alguns destes. Mas esquecer completamente é coisa sabidamente difícil. Por 

conseguinte, o que é necessário é uma radical reinterpretação do significado desses 

acontecimentos e pessoas passados na biografia do indivíduo. Sendo relativamente mais 

fácil inventar coisas do que esquecer aquelas que realmente aconteceram, o indivíduo 

pode fabricar acontecimentos e inseri-los nos lugares adequados, sempre que for 

necessário para harmonizar o passado lembrado com o passado reinterpretado (idem, 

p.212). Sendo a nova realidade, e não a antiga, que agora lhe aparece como 

dominantemente plausível, pode ser perfeitamente sincero neste procedimento. 

Subjectivamente, não está a mentir a respeito do passado, mas tentando harmonizá-lo 

com a verdade, que abrange necessariamente tanto o passado como o presente. 

Analisando estas três malhas da resiliência, encontramos dificuldades, “defeitos”, 

em todas elas. E com malhas “defeituosas”, não se tece uma peça de qualidade… 

Vejamos: que espaço é dado à criança para, num clima de aceitação empática, 

expressar o vivido? Que formação (não) têm os intervenientes nestas situações, desde o 

pessoal de saúde e educação, aos técnicos dos serviços de Protecção à Infância, aos 

Tribunais e às respostas de acolhimento? 

A prática mostra-nos que existe muito pouco cuidado na abordagem destas 
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situações, com a criança a ser exposta gratuitamente, com toda a gente a insistir em 

fazer perguntas, por vezes inconsequentes e mórbidas, cujo objectivo não se 

compreende. Em casos mais extremos, estes interrogatórios quase que culpabilizam 

(pelo menos implicitamente…) a criança pelo sucedido, questionando os pormenores, o 

porquê, o como, …E que dizer dos comentários que (ainda) se ouvem, mesmo entre 

técnicos, e que, se não remetem responsabilidades para a criança, são fortemente 

reveladores dos juízos de valor que associam às situações, e estigmatizam fortemente 

quem as viveu? Como pretender que as práticas não reflictam estas disposições? E 

como conseguir oferecer à criança verdadeiros espaços de tecelagem da resiliência? 

Quando passamos para a produção das representações dos traumas, fortemente 

impregnados pelas emoções guardadas não apenas da vivência directa, mas sobretudo 

do olhar devolvido pelo outro, as dificuldades vão-se avolumando. Sem técnicos 

preparados para explorar terapeuticamente as experiências, promovendo e recriando 

mecanismos que permitam a transposição do plano do vivido para o plano da 

representação e da reconstrução biográfica, assente na aceitação da sua história, a 

criança ficará presa ao passado, sem capacidade de evoluir. Que dizer das situações em 

que, passado um ano ou mais, quando teoricamente a criança se encontra em pleno 

processo de produção das representações da situação, é chamada para, uma vez mais, 

relatar o sucedido? Falar é importante, desde que a criança esteja disponível, mas será o 

relato fiável no sentido que lhe atribuem, por exemplo, os Tribunais? Qual a vantagem, 

para a criança, destes procedimentos? E qual a real vantagem para os órgãos decisores? 

Sobretudo, representarão estas situações os necessários espaços terapêuticos para a 

criança reelaborar a sua história? 

Quando chegamos às oportunidades de socialização oferecidas a estas crianças, 

esbarramos com o preconceito (quase) generalizado que lhes atribui uma incapacidade 

congénita para evoluir e amadurecer psicologicamente. Se acrescentarmos a tudo isto, a 

já explorada dificuldade de recriar verdadeiros ambientes de (re)socialização primária, 

podemos afirmar que, para construir a resiliência, uma  criança traumatizada tem de ser 

“muito resiliente”… 

Sem este suporte, como lidar com o trauma? 

Perante o trauma, as crianças só podem sobreviver desde que se adaptem. Porém, 

a adaptação comporta muitos riscos: a amputação, a submissão, a renúncia a tornar-se 

ela mesma, a procura da indiferença intelectual, a glaciação afectiva, a desconfiança, a 

sedução do agressor constituem, certamente, estratégias adaptativas, mas são defesas 
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não resilientes (Cyrulnik, 2004, p.146).  

Da mesma forma, as crianças que “querem fugir da infância, que se fazem adultos 

demasiado cedo, que combatem a angústia da memória traumática graças a uma 

preparação para a recusa, a uma jovialidade excessiva, a uma procura exasperada 

daquilo que pode fazer rir, a uma busca de compromissos superficiais, a uma 

hiperactividade incessante, estão apenas a fugir do passado, sem o integrar” (idem, 

p.181).  

Há que ter sempre presente que não é possível apagar um trauma. E é 

precisamente por esta razão que as respostas têm que “pressionar o indivíduo no sentido 

da metamorfose e da reconstrução de si próprio” (idem, p.129). Uma ferida precoce ou 

um grave choque emocional deixam um vestígio cerebral e afectivo que permanece. A 

perturbação é reparável mas é irreversível. Devolver à criança a capacidade de se aceitar 

e reconstruir é o desafio central de qualquer resposta que possa ser designada de 

“Protecção à Infância”.  

Na realidade, as respostas a estas situações demitem-se de proporcionar contextos 

terapêutico-pedagógicos suficientemente estimulantes e consistentes para que esta 

reparação seja possível. Assim, empurram a criança para mecanismos defensivos que 

não lhes permitem evoluir. A tecelagem de uma verdadeira resiliência não passa pelo 

“apagar” da experiência traumática, mas pela sua integração no registo biográfico 

individual, como parte de si. Tal desafio só se consegue com olhares que devolvam à 

criança a possibilidade de voltar a ser senhora das suas emoções e acções (idem, p.155-

158). E para tal é imprescindível que encontre espaços onde as possa expressar e 

reconstruir. Que encontre ambientes suficientemente securizantes e contentores onde 

possa recriar relações de segurança que lhe devolvam uma imagem de si sem 

distorções. Que desenvolva mecanismos internos que substituam padrões defensivos, 

tantas vezes responsáveis pela emergência de um falso self, de uma “adaptação à 

superfície”. Que tenha oportunidades de assumir responsabilidades, de tomar decisões, 

de ser actor da sua própria construção. 

Mecanismos para lidar com o trauma 

Genericamente, os principais mecanismos para lidar com o trauma são os 

seguintes: 
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a) a sedução 

A aquisição de comportamentos de sedução, testemunho precoce de um estilo 

relacional e de uma maneira de resolver os conflitos, constitui, certamente, um dos 

primeiros factores de resiliência. Captar a atenção do outro, estabelecer interacções 

compensatórias, cria uma rede social de apoio que se constitui como um factor de 

protecção face à vulnerabilidade. Este comportamento, tão frequentemente observável 

em crianças institucionalizadas, tem, no entanto, de ser interpretado e trabalhado pelos 

adultos como uma necessidade de ser alvo de uma atenção reorganizadora. Sem esse 

trabalho, tal comportamento pode cristalizar-se num padrão de sedução-manipulação 

que, apesar de funcionar em contextos específicos, deixa de ser operacional em 

contextos mais alargados; 

b) a narração 

Devem criar-se oportunidades para que o próprio sujeito possa dizer o que 

aconteceu, utilizando o passado. Visto que a identidade humana é essencialmente 

narrativa, compete ao sujeito contar o que se passou, pois é neste processo que vai 

passando do plano do vivido para o da representação. A narração do acontecimento, 

ponto principal da identidade, conhecerá destinos diferentes, conforme as instituições se 

dispuserem a tecer em redor do traumatizado um aparelho de conversa que lhe permita 

expressar-se. O eco que encontrar no outro constituirá o referencial privilegiado de 

integração e representação do vivido (Berger & Luckman, 1999). 

O traumatismo pode assim, dependendo da forma como a instituição lida com isso, 

transformar-se em perturbações duráveis dentro de uma atmosfera de preconceito ou, 

pelo contrário, em perturbações reguladas, combinadas com uma reflexão estimulante 

sobre o sentido da vida (Cyrulnik, 2004, p.138).  

Retomar em mãos a sua ferida, ao pô-lo em cena, permite fazer dela um 

acontecimento socializado, aceite pelos colegas. Não apenas se metamorfoseia o 

trauma. Faz-se dele um acontecimento representável, portanto dominável, compreensível 

e com sentido. Além, disso, revaloriza a estima de si, ao “deixar de ser uma coisa 

miserável e empurrável para se tornar encenador admirado pelos companheiros” (idem, 

p.164). 

c) a fantasia 

 “A fantasia constitui o bem precioso da resiliência” (idem, p.143).  
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Todos somos obrigados a compor uma quimera do nosso passado no qual 

acreditamos com um sentimento de evidência. E as crianças magoadas são obrigadas, 

mais do que quaisquer outras, a fazer uma quimera, verdadeiras como são as quimeras, 

a fim de suportarem a representação da ferida, pois o único real suportável é aquele que 

(re)inventam. No entanto, se a criança não é ajudada a transpor-se para o real, se a 

fantasia domina as suas percepções e cognições, se o próprio ambiente “reparador”, é 

um “mundo de faz de conta”, esta estratégia deixa de ser resiliente, constituindo-se em 

vez disso como obstáculo à possibilidade de evolução. As fantasias de omnipotência, por 

exemplo, que podem também surgir, e nas quais as crianças pedem às fadas que lhes 

dêem dinheiro, força, saber e, sobretudo, amor, desempenham um importante papel 

resiliente, mas se não forem devidamente integradas no real, podem dar origem a 

distorções do ideal do eu, que aparece como megalómano, com predisposição à 

obtenção de poder a qualquer custo. 

d) o relato heróico  

O relato heróico adquire também um efeito defensivo. Se não fabricassem mitos, 

estas crianças ficariam despersonalizadas pelo trauma. E, visto que o acontecimento 

traumatizante continua presente sem cessar na sua memória, fazem dele um relato que 

metamorfoseia o horror, uma rememoração, cuja encenação as torna senhoras do seu 

passado. É uma legítima defesa, evidentemente, mas também é um risco de delírio. Se o 

teatro do foro íntimo não tiver oportunidades de ser socializado, pode aumentar, reforçar-

se, ocupar toda a vida psíquica e separar do mundo a criança magoada (idem, p.148). 

e) o mito das origens 

Ligado à fantasia e ao relato heróico, a “(re)invenção” de uma família é uma 

estratégia que defende a criança do sofrimento de saber ser originária de uma família 

socialmente desvalorizada, muitas vezes maltratante, negligente ou abandónica. Os 

outros nem sempre são capazes de entender este mito das origens, confrontando a 

criança com a verdade, nem sempre da forma mais adequada. Certo que a realidade terá 

de superar a fantasia, mas a criança necessita, pelo menos em fases de maior 

sofrimento, de mobilizar mecanismos defensivos. Se a cultura não dispuser ao redor da 

criança de possibilidades de expressão, “o delírio lógico e a passagem ao acto, tão 

frequentemente observados, fornecerão apaziguamentos momentâneos” (idem, p.149), 

mas nunca estratégias resilientes. 
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f) a historização  

A historização salva a criança do impensável, visto que lhe dá a possibilidade de 

representar um passado, integrando-o num presente e projectando-se num futuro. 

Mesmo sendo um passado penoso, ele não pode ser esquecido. Pensar que se protege a 

criança ao não criar possibilidades de expressar o vivido, mesmo que doloroso, é um 

erro. Claro que podem advir sentimentos de culpabilidade e angústia, mas o papel do 

adulto terá de ser o de devolver à criança esses sentimentos com uma tonalidade 

diferente, que lhe permita prosseguir. Até porque sem culpabilidade não há moralidade, e 

não há transformação. Saber perdoar, a si e aos outros, assenta na compreensão de que 

há coisas que foram feitas, e não foram boas, mas as pessoas não conseguiram fazer de 

outro modo; a sua vida não as deixou crescer, aprisionando-as em modelos de interacção 

desajustados e dolorosos, que impedem que o sofrimento do outro seja apreendido na 

sua totalidade.  

g) o sentimento de culpabilidade  

O sentimento de culpabilidade explica uma estratégia afectiva particular, 

caracterizada pela necessidade quase obsessiva de agradar ao outro. Qualquer oferta 

incomoda e angustia estas crianças, porque lhes parece imerecida. Só se sentem 

reparadas quando dão por sua vez. Esta gentileza mórbida que vai até à dádiva de si 

possui, no entanto, uma grande eficácia resiliente. Dissimular a hostilidade que sente a 

respeito dos outros, ou mesmo transformá-la no contrário por um “amor auto sacrificial” 

(idem, p.153), pode ser a porta de saída do sofrimento, que assim se apazigua por 

mecanismos de compensação. Evidentemente, também esta estratégia só é 

verdadeiramente resiliente se não se cristaliza e transforma inclusive em quadros 

psicopatológicos. Uma vez mais, a preparação do adulto é fundamental para saber 

interpretar estas manifestações, (re)direccionando-as para a reconstrução biográfica. 

h) o humor 

O talento supremo consiste em expor a infelicidade com humor. Quando esta 

metamorfose da representação é possível, o acontecimento doloroso terá sofrido o 

mesmo encaminhamento que no teatro ou no desenho. Freud já observara a existência 

destes comportamentos de desafio perante um real demasiado penoso. Fazer a 

“economia de uma despesa de sentimentos” ou “sorrir no meio das lágrimas” permite pôr 

a dor à distância (Freud, citado por Cyrulnik, 2004, p. 214). 

O humor, hiper consciente, impõe-se ao recalcamento. É um trabalho de 
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representação que exige um espectador, uma testemunha, alguém diferente. Ou seja, 

exige, como toda a estratégica resiliente, olhares empáticos que se entreteçam numa teia 

relacional de aceitação positiva. 

Importa reforçar que as estratégias tantas vezes utilizadas pelas crianças, e 

entendidas pelos adultos como sinais positivos de adaptação, nem sempre são 

construtoras de um verdadeiro “eu”. A adaptação que protege nem sempre é um factor de 

resiliência. A criança pode organizar estratégias de existência resilientes, mas isso não é 

suficiente para se tornar resiliente, no sentido de se reconstruir e se reforçar. 

As respostas às crianças vítimas de experiências traumáticas ficam, na prática, 

muito aquém das suas reais necessidades. Sem espaços e relações individualizadas, 

sem figuras significativas que ofereçam um eco empático à criança, sem espaços 

terapêuticos especificamente pensados e organizados para representar o (doloroso) 

vivido, não resta a estas crianças senão desenvolver estratégias de adaptação 

sobrevivente. Passado o choque inicial do confronto com as novas regras e formas de 

vida da instituição, a criança acaba por se adaptar, numa estratégia de economia do 

sofrimento. Com o tempo descobrir-se-á, no entanto, demasiadas vezes, que se trata 

meramente de uma estratégia de sobrevivência, não resiliente, e que a criança continua 

presa ao passado, sem capacidade de progredir num percurso de verdadeiro crescimento 

e desenvolvimento de uma identidade sadia.  

Sabendo-se como o tempo é um bem precioso na estruturação de uma criança, não 

estaremos a hipotecar o seu futuro, ao invés de as protegermos?   
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II – INSTITUCIONALIZAÇÃO E CONDIÇÕES/OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO 

DE UM PERCURSO IDENTITÁRIO SAUDÁVEL 

 

 È como-se-fosse 

1. Do mito na mãe “naturalmente boa” ao imaginário da “instituição-mãe 

1.1. (Re)descobrir o “homem-pai”  

 

2. A institucionalização (também) pode ser um risco   

2.1. Limites da organização  

2.2. Perturbações do desenvolvimento  

A organização temporal  

A organização espacial  

A linguagem  

A afectividade  

 

3. (Sobre)viver à instituição – desafiar possíveis,  construir impossíveis  

 

4. Identidade e integração social – desafios da ins titucionalização  

4.1. O que é a identidade?  

4.2. Institucionalização, discriminação e processos  identitários  

 

5. Estádios psico-sociais na construção da identida de  

5.1. Confiança básica vs. desconfiança básica  

 Como (re)elaborar a resolução desta crise de ident idade? 

Como poderá a instituição de acolhimento responder a este desafio?  

5.2. Autonomia vs. vergonha e dúvida  

Como (re)elaborar o saudável balanço entre estes do is pólos? 

Terão as instituições capacidade para (re)organizar em a sua dinâmica relacional 

em função deste objectivo?  

5.3. Iniciativa vs culpa  

Poderá uma instituição desempenhar o papel dos imag os parentais? 

Como pode a instituição efectivar a (re)aprendizage m dos limites?  

5.4. Produtividade vs. inferioridade  

A criança institucionalizada, a escola e a resoluçã o deste conflito  

Como deverá organizar-se a instituição em função de ste objectivo?  

5.5. Identidade vs. confusão de identidade  

Crise de identidade e papel da instituição  
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5.6. Intimidade vs. isolamento  

Como é vivida a intimidade sem a aquisição de uma i dentidade autónoma, sem um 

“eu” auto-reconhecido como próprio e independente?  

5.7. Generatividade vs. estagnação  

5.8. Integridade vs. desespero  
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II – INSTITUCIONALIZAÇÃO E CONDIÇÕES/OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO 

DE UM PERCURSO IDENTITÁRIO SAUDÁVEL  

 

É como-se-fosse…  

Encaradas como respostas capazes de cumprir as funções tradicionalmente 

atribuídas às famílias, o grande desafio que se coloca às instituições de acolhimento de 

crianças e jovens é que se configurem como um ambiente reparador, securizante e 

organizador do psiquismo. Que (re) criem laços e interacções próximos da sociabilidade 

primária do ambiente familiar. 

A questão que se coloca, desde logo, é se será possível que uma instituição 

assuma verdadeiramente esse papel. Qual “casinha de chocolate” de Hansel e Gretel8, 

serão as instituições fontes de recursos (o tesouro) dos quais as crianças e as famílias se 

possam apropriar no sentido da autonomia e dos (re)encontros? Ou constituir-se-ão 

sobretudo como “falsas casinhas de chocolate” – aparentemente protectoras e doces – 

mas onde habitam “bruxas” que, numa primeira fase nutrem, mas esvaziam as crianças 

do seu ser, “devorando-as”? 

As vidas destas crianças são um contínuo de “é-como-se-fosse…”. É como-se-

fosse uma família de verdade, mas não o é. É como-se-fosse um ambiente protector e 

nutritivo, mas nem sempre assim é. É como-se-fosse um período irrelevante na vida das 

crianças, mas o tempo não pára e as aquisições têm “timings”. É como-se-fossem 

crianças como todas as outras, mas sabem e sentem que são diferentes. É como-se-

tivessem uma mãe, mas essa figura é uma funcionária, que vai embora no fim do turno, 

entregando-a a outra. É como-se-fossem meninos, e pede-se-lhes que sejam mais fortes 

que os adultos. É como-se-fosse um sonho, e este transforma-se, muitas vezes, em 

pesadelo. É como-se-fosse… 

Poderá uma criança estruturar-se verdadeiramente, desenvolver um sentido de 
                                                 
8 A história de Hansel e Gretel, dos irmãos Grimm, fala-nos de dois irmãos abandonados pelos pais na floresta, por não 
terem condições para os sustentarem. Na primeira vez, a menina apercebe-se do que está para acontecer, e recolhe 
pedrinhas com as quais vai marcando o caminho, e que lhes servirão de referência para regressar. Quando os pais 
insistem nesta estratégia, contudo, ela não tem tempo de recolher mais do que migalhas de pão, que os passarinhos vão 
comendo, impossibilitando-os de encontrar o caminho de regresso. Vagueiam incansavelmente pela floresta, tentam voltar 
a casa, mas não conseguem. Encontram então uma casinha de chocolate, onde vive uma velha que os acolhe. 
Inicialmente, ela nutre-os, oferece-lhes cama, comida e algum conforto. Com o tempo, no entanto, começam a perceber 
que se trata de uma bruxa, e que o objectivo é engordá-los para depois os comer. Como vê mal, quando acende o forno 
para assar uma das crianças, pede ajuda à outra para verificar se o calor já é suficiente. Cúmplices, os irmãos aproveitam 
para a empurrar lá para dentro, morrendo queimada. Libertos, encontram na casa um importante tesouro, do qual se 
apoderam e, com a ajuda dos passarinhos, encontram o caminho de volta. O tesouro é repartido com os pais que, assim, 
passam a poder ficar com os filhos, vivendo juntos e felizes. 
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identidade equilibrado, numa vida de “faz-de-conta”? Ou, melhor ainda, poderá uma 

instituição, tal como são concebidas, permitir às crianças uma “vida de verdade”? 

Toda a instituição é um rude substituto do núcleo de socialização primária que é a 

família. Quando esta falha, surge a necessidade e responsabilidade social de criar 

condições favoráveis à (re)aprendizagem de competências pessoais e sociais que 

permitam o acesso à cidadania. Na ausência ou impossibilidade de outras respostas, a 

institucionalização deverá configurar-se como uma resposta válida, desde que 

proporcione um ambiente tanto quanto possível próximo da família. A retirada de uma 

criança do seu meio natural de vida é sempre uma decisão complexa, desde logo porque 

a institucionalização é, sempre, uma experiência dolorosa, não só pela separação e 

ruptura com o ambiente conhecido da criança, como pelas adaptações sucessivas a que 

é sujeita, pela descontinuidade em termos relacionais e de construção de afectos e da 

sua identidade, e ainda pela estigmatização que, consciente ou inconscientemente, 

marca indelevelmente estas experiências. 

A criança é, assim, duplamente vítima: sofre de uma situação de risco ou perigo, e 

sofre as respostas que visam a sua reparação. A retirada do seu meio, das relações que 

conhece, a entrada num mundo desconhecido, é uma ruptura que a criança vive com 

angústia e medo, mesmo que disfarçados sob a capa da indiferença, da rebeldia, da 

exigência, da raiva ou da violência. 

Para muitas crianças e jovens, o processo de socialização é transferido para a 

responsabilidade de instituições de acolhimento, de quem se espera que representem 

não apenas espaços protectores e securizantes, mas também (re)socializadores, para 

que possam vir a desenvolver as suas potencialidades individuais. 

A aposta na qualidade destas respostas assume, assim, um papel fundamental na 

possibilidade de estas crianças terem efectivamente as mesmas oportunidades que as 

outras crianças. No entanto, uma instituição será sempre uma “casa de faz de conta”, 

habitada por “meninos de verdade” que querem e precisam de ser como todos os outros 

meninos, sem o que o seu desenvolvimento poderá ficar comprometido… 

Na história, o final é feliz para todos. A “casa” forneceu recursos não apenas às 

crianças, mas também aos pais, que assim poderão (re)assumir as suas funções de pais. 

Funções tão indispensáveis e tão desesperadamente desejadas pelas crianças, que se 

dispõem a ultrapassar as vivências de vazio e abandono, e a entregar os tesouros 

conquistados, para poderem voltar a ter um “lar”… 
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Trata-se, no entanto, de uma história. Infelizmente, nem sempre as histórias de 

abandono, negligência e maus-tratos “são-como-se fossem” uma fantasia… 

 

1. Do mito da mãe “naturalmente boa” ao imaginário da “instituição – mãe” 

A teorização das várias fases de desenvolvimento da identidade no ciclo vital 

individual reforça, o papel da qualidade das relações precoces. Este aspecto é 

particularmente enfatizado pelas teorias psicanalíticas, que chegam mesmo a estabelecer 

algumas relações de causalidade entre a qualidade da relação objectal precoce e 

quadros psicopatológicos mais ou menos graves no ciclo vital do indivíduo, com 

profundas repercussões na sua capacidade de realização pessoal e social.  

E apesar das críticas que se possam fazer a estas teorias, a verdade é que elas 

continuam a representar um dos mais importantes e consistentes suportes teóricos do 

desenvolvimento humano, em particular quando falamos de conceitos como 

personalidade ou identidade. Fiquemos, pois, com a psicanálise como modelo explicativo 

da vida afectiva e emocional do indivíduo e fiquemos focalizados nas relações precoces 

como fortemente preditivas dos percursos de construção identitária, paradigma partilhado 

por todas as áreas do saber.   

Apesar da contestação à volta desta imagem da mulher mãe, guardiã da família e 

depósito dos afectos, as representações da mãe como figura mais significativa no 

estabelecimento de relações precoces prevalece nas instituições. Nos centros de 

acolhimento de crianças, com idades compreendidas entre os 3 meses e os 6 anos, a 

composição dos profissionais segundo o género é a evidência de que estamos em 

presença de universos exclusiva, ou predominantemente, femininos. Na prestação de 

cuidados directos à criança raramente se encontra um homem. Continua a assumir-se, 

implicitamente, que a “natureza” feminina está mais vocacionada para a prestação de 

cuidados, que a figura feminina é imprescindível no crescimento da criança, relegando-se 

a figura masculina para um papel secundário ou mesmo ausente, quando falamos de 

bebés ou crianças pequenas. 

Já nas instituições de acolhimento de crianças mais crescidas, adolescentes e 

jovens, o cenário modifica-se drasticamente. Nesta faixa etária, tendencialmente, as 

instituições acolhem apenas meninas ou meninos, sendo pouco frequentes as de 

acolhimento “misto”. E quando isto sucede, há uma clara separação de instalações e, até, 

de prestadores de cuidados, com o sexo masculino a dominar no acolhimento do mesmo 
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género e o sexo feminino a dominar igualmente no seu género.  

Como se a figura masculina fizesse falta apenas quando a criança cresce e 

desenvolve autonomia relativa à satisfação de necessidades básicas, entendendo-se 

que, a partir de agora, ela necessita essencialmente que lhe sejam impostas regras e 

figuras de autoridade, epítetos tradicionais do masculino.  

Como se a sexualidade nascente dos adolescentes constituísse um atentado e um 

desafio ao sexo oposto, e por isso só prestadores do mesmo sexo estivessem 

“habilitados” para uma interacção de maior proximidade e intimidade.  

Como se, para construir uma identidade sadia, ao adolescente bastasse a 

interacção directa com o mesmo sexo (e, no caso dos meninos, tardiamente…), 

encontrando nas relações mais distantes e dispersas com o sexo oposto figuras 

suficientemente estruturantes.  

Como se autoridade, afectos e cuidados não fizessem parte desse todo que se 

supõe fundamental na estruturação de uma identidade equilibrada.  

Como se a autoridade fosse do género masculino e os cuidados do género 

feminino. Como se se reconhecesse (implicitamente) que o mundo institucional é 

“diferente” do mundo de “lá de fora”, como “diferentes” são as crianças e jovens que o 

povoam e o corporizam.  

Ficticiamente elaborado, com lógicas de funcionamento distintas do funcionamento 

social em que se insere, como pretender não reforçar processos de diferenciação, 

discriminação e exclusão?  

Como sustentar que estas crianças têm as mesmas oportunidades que todas as 

outras, quando o mundo que se lhes oferece, e que representa a raiz matricial da 

compreensão e integração da realidade, é tão díspare? 

A institucionalização representa, de facto, uma ruptura com o meio ambiente em 

que a criança está inserida, gerando espaços “artificiais”, distantes da realidade na qual 

deveriam ser integrados todos os sujeitos, como cidadãos de plenos direitos. 

Esta concepção da estrutura e dinâmica institucional não nasce, obviamente, do 

vazio. Ela radica e reflecte os ideais vigentes num dado contexto sócio-histórico-cultural. 

A supremacia feminina nas instituições, onde o apelo à prestação de cuidados pessoais 

directos é mais presente, não é mais do que um reforço da ideologia actual subjacente.  
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A relação com a mãe é de tal forma enfatizada que, mesmo na literatura científica, 

pouco se fala de pai patogénico, como se este pudesse estar ausente da vida da criança 

nas fases precoces de desenvolvimento. É da mãe e com a mãe que se fala quando se 

torna necessária alguma intervenção. É à mãe que se imputam, em primeira instância, 

responsabilidades e culpabilidades. É da mãe que se esperam comportamentos de 

protecção do seu filho. A ruptura relacional com o pai praticamente não é discutida, 

quase se subentendendo que só da ruptura com a figura materna advirão consequências 

mais ou menos nefastas para o desenvolvimento da criança. (Dolto, 1977). Em situações 

concretas de risco, é preferencialmente com a mãe que se trabalha, no sentido de a dotar 

de competências e recursos para desempenhar o seu papel de mãe. A imagem social da 

“mulher-mãe” é omnipresente, apesar de todas as transformações discursivas e práticas 

que vêm caracterizando o final do século passado e o deambular deste novo século. 

Insistir nesta concepção organizacional, quando o mundo “cá de fora” se modifica a 

passos largos e apressados para um modelo familiar de maior complementaridade das 

funções de pai e mãe, de preocupação com o espaço da criança nessa relação, não 

reforçará “enviesamentos” na incorporação do funcionamento do mundo “real”, 

potenciando eventuais desajustes e dificuldades de interacção social? 

1.1. (Re)descobrir o “homem-pai” 

A partir da revalorização do papel paterno torna-se necessária a compreensão da 

especificidade da relação pai-filho no contexto institucional. Na sua maioria, as 

instituições não se ocupam da integração do pai no quotidiano das suas intervenções. 

Assim, como habitualmente ocorre nos vários espaços clínicos e terapêuticos que se 

ocupam de crianças, a figura paterna não é solicitada nas entrevistas ou devoluções, 

excepto nos casos de ausência materna ou da impossibilidade de estruturar com ela uma 

definição de condutas. 

Caminhamos, tudo o indica, no sentido de uma nova complementaridade das 

funções paterna e materna, em que o pai assume um papel de relevo. Acompanharão as 

respostas da assistência à infância esta tendência? 

Nos grupos extra-familiares, onde a imagem da “mãe-substituta” é flagrante, o 

silêncio afectivo da figura masculina é fortemente reproduzido. A creche, a escola, o 

hospital, as instituições dedicadas à infância em geral, ilustram bem o quanto estamos 

possuídos pela cultura dominante – cuidar é tarefa feminina. 

Esta desvalorização simbólica da figura masculina, traduzida muitas vezes na sua 
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total ausência da relação educativa, não deixará também sequelas na estruturação da 

identidade da criança, a exemplo da ausência / fragilidade da figura materna?   

Continuando no registo psicanalítico que, como visto, enfatiza de tal forma o papel 

da mãe que a transforma na grande responsável pela (in)felicidade do seu filho, é curioso 

verificar que a presença activa do pai aparece nesta teoria apenas por volta dos 4, 5 

anos, quando emerge o Complexo de Édipo (que parece não resolúvel na ausência da 

figura paterna…), e a identificação de género começa a processar-se. Poder-se-á 

depreender que não advirão consequências psíquicas e sociais desta ausência? Mais: 

poder-se-á depreender que a qualidade dos vínculos iniciais é diferente se o cuidador for 

uma figura masculina ou feminina? Não serão os homens igualmente capazes de se 

constituírem prestadores de cuidados e afectos? Não estaremos a perpetuar modelos de 

uma época que sustentaram referenciais teóricos plausíveis, esquecendo novos 

paradigmas que vão emergindo?  

Voltemos às correntes psicanalíticas e à fase edipiana. O pai surge aqui como 

representante da lei, impondo limites à satisfação do desejo libidinal da criança, que tem, 

assim, de renunciar à relação fusional com a mãe (Freud, 1969). 

O menino, à partida dependente da mãe, do seu poder e do seu desejo, é 

confrontado com as relações entre os pais, introduzindo o pai na díade mãe-filho, ao 

mesmo tempo que toma consciência de que o objecto do desejo materno se encontra na 

realidade no pai, o qual possui falo, atributo da autoridade, da potência e da lei. Sob o 

choque da ameaça da castração, renuncia aos desejos sensuais orientados para a mãe e 

às pretensões hostis para com o pai. 

Na menina, o desenvolvimento objectal torna-se mais complexo, já que ela terá de 

dar um passo suplementar, a transferência da mãe para o pai. As decepções na relação 

com a mãe, ligadas, entre outras variáveis, ao desmame, à educação para a limpeza, ao 

nascimento de irmãos, …orientá-la-á para obter agora através do pai o que a mãe lhe 

tirou (fantasia de que possuía um pénis e a mãe lho retirou…). A renúncia ao complexo 

de Édipo será, assim, na menina, mais progressiva e menos completa, e advém do medo 

de perder o amor da mãe (Bergeret, 1988). 

Num e noutro caso, as escolhas objectais serão substituídas por identificações, 

termo que, segundo Laplanche e Pontalis (citado por Bergeret, 1988, p.44 - 45), designa 

um ”processo psicológico pelo qual um indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, 

um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, com base no modelo deste”. 

A personalidade constitui-se e diferencia-se, assim, por um conjunto de identificações. 
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Os problemas relativos à construção da identidade sexual exprimem-se, então, 

frequentemente, em termos de possibilidades de identificação (a uma boa ou má 

imagem), de ausência ou de presença de um pai (ou de uma mãe) com o qual a 

identificação poderia ocorrer ou não. No entanto, este processo parece ser mais 

complexo. Não existe uma, mas várias identificações, que remetem para uma identidade 

mais ou menos complexa do Édipo e da pessoa. Essa identidade constrói-se numa tarefa 

contínua em que se equilibram os objectos reais, os imagos, os objectos internos e as 

diversas instâncias. O nível e o mecanismo de identificação manifestam-se através das 

fantasias conscientes, dos sonhos, dos fantasmas, dos sintomas e das defesas, assim 

como dos diversos modos de actividade. 

Voltamos, assim, à questão: pode um percurso de construção identitária fazer-se na 

ausência da figura masculina? Se, mesmo que tardiamente, ela assume esta importância 

capital na resolução de uma etapa nodal do desenvolvimento da criança – o complexo de 

Édipo – como suprir esta ausência? Como traçar o necessário caminho de 

identificações? Quais as lacunas e formas de organização da personalidade que esta 

ausência pode gerar? 

E, mesmo admitindo que só na fase do Complexo de Édipo o pai se torna condição 

necessária à sua resolução, como ultrapassam as crianças institucionalizadas esta 

situação? A qualidade da resolução desta etapa, encarada como básica para a 

construção de uma identidade sadia por todos os psicanalistas, será idêntica esteja ou 

não presente uma figura masculina significativa? Se as identificações e modelos 

relacionais precoces são os olhos da criança, que “lentes” lêem a (im)possibilidade de se 

identificar à figura masculina? Esta situação afecta igualmente meninos e meninas já que, 

e ainda de acordo com a escola psicanalítica, também a menina tem de transferir, 

inicialmente, o investimento para o pai para, a partir daí, se identificar com a mãe. 

Sendo tão ausente, o homem, na vida destas crianças, aparece geralmente 

associado a papéis bem definidos, e a uma interacção de pouca proximidade 

(professores, médicos, …), pautada por um claro ascendente sobre a criança. Esta 

integração tardia e “artificial” na vida da criança ditará a matriz relacional futura, e pode 

deixar lacunas na integração/identificação de aspectos, atributos, características que, fora 

de uma relação de proximidade, poderão não ser completamente assimiláveis, restando 

aspectos mais superficiais. 

A dicotomia mulher-afecto/homem-autoridade, subjacente à organização da 

prestação dos cuidados prevalecente no modelo de acolhimento de crianças, coloca 
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questões na integração de género, reduzindo as identificações e consequentes 

projecções futuras. Pode ainda dificultar a integração e desenvolvimento de modelos 

relacionais de complementaridade e equidade com o sexo oposto.    

Pelo contrário, se o homem, tal como a mulher, sempre pertenceu intimamente ao 

mundo da criança, não tem necessidade de ser introduzido futuramente no universo 

infantil como a personagem que deve assegurar a autoridade ou que deve começar um 

dia a ocupar-se da sua educação; é essa personagem já desde o começo de vida da 

criança. O ajustamento da afectividade da criança resulta do equilíbrio e da afectividade 

dos que lhe são próximos, da constelação familiar e social, do modo de vida, do ambiente 

e, sobretudo, da confrontação das suas necessidades afectivas pessoais ou do pedido 

que faz e da resposta que recebe do mundo dos adultos. 

E o mundo dos adultos é constituído por homens e mulheres. As crianças vão, elas 

próprias, tornar-se adultos, e é nessa perspectiva que tem de se trabalhar com elas. 

Poderá argumentar-se que as crianças mais pequenas necessitam basicamente que lhes 

prestem cuidados e afectos, e que a figura masculina poderá aparecer mais tarde, ainda 

a tempo de ser positivamente integrada. Sendo inegável que é possível tal acontecer, é 

importante, no entanto, reforçar que não basta pensar nos problemas imediatos do 

momento, é necessário continuamente projectar estas crianças no futuro. Só esperando 

viver não somente momento a momento, mas a plena consciência da existência, é 

possível encontrar um sentido para a vida, e esta é a maior necessidade e a mais difícil 

realização do indivíduo (Betelheim, 1998). Sabido é também que a compreensão do 

sentido da vida de cada um não se adquire de repente, em determinada idade, nem 

mesmo quando já tivermos chegado à maturidade cronológica. Pelo contrário, a 

maturidade psicológica consiste na aquisição de uma segura compreensão do que pode 

ou deve ser o sentido da nossa vida. E esta realização é o resultado final de uma longa 

evolução: em cada estádio procuramos, e temos de encontrar, um mínimo de sentido, 

adequado à forma como o nosso espírito e a nossa compreensão já evoluíram. O que 

reforça, uma vez mais e sempre, que as respostas alternativas à família não podem 

descurar nenhuma variável determinante na evolução da criança, adiando a possibilidade 

desta encontrar o sentido da sua própria existência.   

Em cada estádio de desenvolvimento, a criança deve ter oportunidade de construir 

o seu devir, experimentando contextos e papéis reais, que lhe permitam identificar as 

suas possibilidades, integrar valores e regras de conduta conducentes à plena realização 

enquanto pessoa e cidadã. E isso só se consegue se ela não ficar confinada a um mundo 

de “faz de conta”, onde os padrões de interacção não reflectem a realidade… 
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A aprendizagem da sociabilidade não se faz em momentos escolhidos pelo adulto, 

mas sim em todos os contextos e interacções em que, continuamente, a criança participa. 

Contrariamente ao mito antigo, a sabedoria não irrompe plenamente desenvolvida, como 

Atena da cabeça de Zeus; é construída, passo a passo, a partir das origens mais 

irracionais e difíceis de identificar e explicar. Ajudar uma criança a encontrar um sentido 

para a vida é a mais importante e mais difícil tarefa na educação. O investimento tem de 

ser, por isso, consistente e intenso, proporcionando-lhe contextos de socialização o mais 

próximos possível dos que ocorrem num ambiente familiar, constituído, habitualmente, 

por pai e mãe (ou outras figuras próximas), irmãos (do género masculino e/ou feminino), 

e outros elementos da família alargada.  

O quotidiano institucional tem, portanto, de transcender os estreitos limites do 

presente, de uma existência auto centrada nas dificuldades imediatas, e acreditar que é 

possível dar uma significativa contribuição para a vida destas crianças – se não 

imediatamente, pelo menos num qualquer tempo futuro. Este sentimento tem de ser 

apropriado pelas crianças, pois, se quisermos sentir-nos satisfeitos connosco próprios e 

com o que fazemos, se quisermos não ficar à mercê dos caprichos da vida, é preciso 

desenvolvermos os nossos recursos interiores, para que as nossas emoções, imaginação 

e intelecto se apoiem e enriqueçam mutuamente. Os sentimentos positivos dão-nos a 

força para desenvolver a nossa racionalidade; só a esperança no futuro nos pode 

sustentar nas adversidades que inevitavelmente encontraremos. 

Se as crianças fossem educadas para que a vida para elas tivesse significado, não 

precisariam de ajuda especial. Infelizmente, os contextos “institucionais”, onde o seu 

querer, o seu poder e, portanto, o seu futuro, vão sendo adiados, remetem-nas para um 

presente sem amanhã. Um amanhã continuamente adiado, que poderá acabar por nunca 

se concretizar…  

 

2. A institucionalização (também) pode ser um risco  

A desigualdade no acesso aos recursos, e as problemáticas sociais que se lhe 

associam, geram situações diversas de exclusão social, algumas das quais dão lugar à 

institucionalização de gerações mais jovens, em contextos de socialização que divergem, 

por vezes profundamente, daqueles que são entendidos pelos especialistas como 

desejáveis para promover um desenvolvimento psicossocial equilibrado (Queiroz, 2007). 

Se a identidade se desenha desde o primeiro encontro da criança com o mundo, e 
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se representa a “coluna vertebral” do funcionamento psíquico humano, vale a pena 

insistir no papel e responsabilidade social destas respostas como potenciadoras de 

trajectórias de vida mais ou menos (in)adaptativas.  

A prática revela, em muitos casos, que as instituições de acolhimento/guarda de 

crianças apresentam funcionamentos com o mesmo tipo de limitações que tem sido 

verificado na intervenção social em geral, designadamente uma insuficiente atenção às 

reais necessidades, à história e aos problemas específicos das crianças em causa. Desta 

forma, o próprio acolhimento pode constituir-se como uma forma de abuso infantil. A 

exclusão é característica intrínseca dessa prática, que denuncia e ressalta a 

desigualdade social, a dimensão ética da injustiça e a dimensão subjectiva do sofrimento. 

Tratar a prevenção da institucionalização visa, desta forma, não transformar essas 

crianças, mais uma vez, em vítimas, agora de uma violência estrutural. É preciso lançar 

sobre as famílias das camadas mais empobrecidas da população um olhar digno de 

atenção, de amparo e de protecção que elas, de facto, merecem como sujeitos, 

buscando alternativas que favoreçam a convivência assídua entre a família e as crianças, 

mesmo que institucionalizadas. Na família, cada membro tem como função confirmar a 

cada um dos demais a sua condição humana. Os rituais humanos, compreendidos como 

uma forma de conversação, são os reguladores dos intercâmbios sociais. Se eles 

falharem, haverá uma quebra no sistema de apego que regula as emoções.  

As crianças e jovens institucionalizados são protagonistas de trajectos biográficos 

marcados pela origem social e, muito em particular, por certas sub culturas a ela 

associadas. Sabendo-se que essas sub culturas produzem disposições que se 

configuram como reais obstáculos a uma adaptação às instituições da socialização 

secundária, como a escola ou o emprego, cabe perguntar: devem essas culturas ser 

mantidas e reforçadas, ou devem ser (re)trabalhadas? Sabendo como essa 

aprendizagem cultural inicial marca a identidade profunda do indivíduo, como gerar uma 

reelaboração/distanciação em relação aos modos de sentir, de gostar, de percepcionar e 

de interpretar incorporados na primeira infância? (idem).  

Estas perguntas remetem-nos para a questão crucial da legitimidade de provocar 

mudanças estruturais e estruturantes da identidade cultural dos indivíduos. 

Ora, quanto a nós, essa legitimidade encontra fundamento objectivo no conjunto de 

recursos e trunfos sociais que é preciso dominar para aceder à cidadania. O ser humano 

só se realiza na sua plenitude no seio do grupo social. Ele tem de sentir-se aceite, de 

sentir que a sua opinião e acção são entendidas como válidas, que governa o seu 
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destino, que é uma peça activa dessa engrenagem a que chamamos sociedade. Tal 

desiderato só se consegue no pleno exercício da cidadania, conceito que aparece como 

um termo chave quando se fala de inserção social. E o que são as instituições de 

acolhimento de crianças e jovens senão respostas de inserção social? O que se pretende 

é, precisamente, que se constituam como ambientes “nutritivos”, capazes de prevenir e 

reparar danos para que aquela criança ou jovem possa (ainda) fazer um trajecto de 

participação e integração social, o que passa por desenvolver a participação activa na 

vida da sociedade, de acordo com padrões e lógicas estruturais susceptíveis de 

objectivação. 

Esta aprendizagem da participação, intimamente ligada à construção da identidade, 

é fortemente influenciada pelos processos grupais, cuja origem se situa em fases muito 

precoces do desenvolvimento. Só na medida em que puder interagir com o meio, 

expressando as suas necessidades, desejos e competências, o ser humano conseguirá 

perceber-se como único, mas simultaneamente como igual aos outros, ao grupo de 

referência. Ou seja, e como já referido, ele não consegue tornar perceptível o seu 

sentimento de harmonia interior e de dinamização equilibrada sem um sentimento de 

identidade vertical, nem a vivência social sem um sentimento de identidade horizontal 

(Fernandes, 1990). 

E se a instituição pretende constituir-se como um meio real de suprir o risco a que 

estas crianças estavam expostas, o Estado tem de encontrar mecanismos de 

acompanhamento e de controlo que lhes permitam este percurso de participação activa 

na construção pessoal e social.  

A prática diz-nos, no entanto, que muitas vezes estas respostas se constituem, elas 

próprias, como mecanismos exclusores, exactamente porque representam, também, 

“subculturas”, na medida em que a realidade aqui vivida pelas crianças e jovens se 

distancia, por vezes profundamente, da “realidade real”. A aprendizagem, encarada como 

“a resultante da combinação de ideais com que o real é representado no imaginário das 

crianças” (Iturra, 1997, p.109) pode, desta forma, encontrar-se comprometida à partida, 

dificultando o desenvolvimento da autonomia, da participação e da responsabilidade. 

Será o ambiente institucional capaz de mobilizar recursos que permitam à criança a 

construção deste sentimento que, em última análise, se traduzirá naquilo que 

designamos de auto-estima e auto-imagem? 

A experiência tem demonstrado que o processo de socialização destas crianças 

reforça frequentemente uma baixa auto estima e auto imagem negativa, fruto da 
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experiência relacional com os outros numa cultura institucional, e que frequentemente 

desaguam em experiências de discriminação. Trabalhar estas questões é, portanto, um 

desafio central para que a instituição não se constitua, em si mesma, uma subcultura, 

onde as regras e normas de funcionamento “empurram” as crianças para estratégias de 

interacção profundamente inadaptadas ao pleno exercício da cidadania. O facto de se 

crescer num ambiente “reservado” a indivíduos com problemáticas específicas reforça, 

por si só, sentimentos de diferença. Se estes sentimentos não são saudavelmente 

reforçados com sentimentos de capacidade, de aceitação e de empatia, a criança sentir-

se-á irremediavelmente discriminada, interiorizando um determinado estereótipo que 

influenciará decisivamente o seu percurso desenvolvimental.  

A forma como avaliamos determinados grupos e indivíduos resulta dum longo 

processo de aprendizagem, e os sentimentos acerca dos membros dos vários grupos são 

moldados pelos comportamentos dos pais, dos outros adultos e pares (Goffman, 1975). A 

organização social, que assenta em processos de catalogação, coloca os indivíduos, de 

acordo com as normas e valores vigentes, em determinadas categorias, criando sobre 

eles imagens e expectativas de acordo com essa classificação.  

E mesmo que um indivíduo, em particular, não apresente as características de um 

grupo discriminado, os estereótipos a ele associados levam a sociedade a vê-lo não em 

termos das suas características individuais, mas em termos da sua pertença a um 

determinado grupo. 

Sabido é também que o estereótipo não leva só à discriminação aberta; pode 

realmente fazer com que elementos de um grupo estereotipado se comportem de acordo 

com o estereótipo, através do fenómeno conhecido como profecia auto confirmatória, isto 

é, pelo desenvolvimento de expectativas sobre a ocorrência de um acontecimento ou 

comportamento, que actuam para aumentar a probabilidade de esse acontecimento ou 

comportamento acontecer. Há estudos que demonstram que os indivíduos pertencentes 

a um grupo estereotipado podem vir a aceitar os estereótipos da sociedade, acreditando 

que correspondem efectivamente à imagem que têm deles.  

Será então possível mudar a cultura organizacional a tal ponto que essa mudança 

reflicta a forma como são avaliados os indivíduos pertencentes a essa organização? E 

essa mudança será desejada/percebida como necessária pelas organizações? 

No caso concreto das organizações pensadas para acolher crianças e jovens 

desprovidos de um meio familiar minimamente equilibrado, estas questões são 

relevantes. A organização tem de se constituir em função das reais necessidades da 
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criança, o que apela a modelos de relação e funcionamento altamente flexíveis, nem 

sempre compatíveis com a normatização organizacional. Esta normatização, entendida 

como necessária para que se atinjam os objectivos explícitos transforma-se, 

frequentemente, num fim em si, exigindo a fidelidade dos integrantes, de maneira a que a 

sua perpetuação enquanto organização se torna a meta. Sabendo-se como estas 

instituições dependem de financiamento e regras externamente definidas e reguladas, 

onde a estatística se torna, muitas vezes, o factor mais preponderante de avaliação, 

compreende-se que, muitas vezes, se sobreponham os objectivos explícitos, a eficácia 

organizacional, esquecendo a verdadeira razão da sua existência: constituir-se como 

ambientes relacionais onde a ressocialização se possa processar. Sem isto, corremos o 

risco de ter uma estatística surpreendentemente positiva, mas não termos um trabalho 

minimamente eficiente. Não será de estranhar, desta forma, que grande parte das 

crianças institucionalizadas tenham percursos tão sinuosos e dificuldades acrescidas na 

construção de uma identidade saudável, que lhes permita aceder a trajectos 

desenvolvimentais de verdadeira participação e inclusão social. Efectivamente, quando a 

normatização da conduta da organização se sobrepõe, o objectivo terapêutico fica 

impedido ou submetido. “A sociabilidade sincrética fica imobilizada por uma acção muito 

intensa da clivagem entre este nível e os da interacção. Resguardam-se de forma fixa e 

estável os aspectos organizados do grupo, a própria clivagem, e passa-se à imobilização 

e depósito maciço dos aspectos simbióticos ou parte psicótica do grupo” (Guirado, 1987, 

p.21). Os aspectos organizados e discriminados, que permitem uma relação normatizada 

com o meio, tendem a cristalizar, como estratégia de sobrevivência, e os aspectos 

sincréticos ou ambivalentes passam a dominar a organização, diluindo os limites do 

pessoal e a identidade, e que passa pela utilização de modelos estereotipados e seguros 

de relação. 

Se, como veremos mais adiante, uma personalidade sadia exige segurança e 

autonomia para se passar da relação simbiótica à relação discriminada; se esses 

aspectos estão ausentes da dinâmica organizacional, quer para as crianças quer, 

frequentemente, para o próprio pessoal, como pretender que se constituam como 

ambientes eficazes na promoção de um ego organizado? 

Assim, a questão da burocracia das organizações pode ser entendida como tendo 

influência na estruturação particular da personalidade das pessoas que a incorporam, em 

particular daquelas que se encontram na sua completa dependência. Um ambiente 

marcado pela ambivalência dificilmente conseguirá estruturar personalidades 

organizadas e sadias. Se acrescentarmos a isto o facto de, na maior parte dos registos 
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biográficos destas crianças, não encontrarmos senão relações desta natureza, como 

poderão as instituições constituir-se como ambientes reorganizadores do psiquismo das 

crianças que acolhem?  

Dessa dinâmica, pode-se concluir que toda a Organização tende a ter a mesma 

estrutura do problema que deve enfrentar e para a qual foi criada. As Organizações 

padecem, portanto, do mesmo mal que pretendem erradicar. 

Será possível (re) inventar modelos organizacionais que permitam ao indivíduo ser 

ele próprio, na expressão da sua forma particular de ser, sentir e agir? Em que a acção 

da personalidade se processe e desenvolva sobre si próprio, a sua génese, estrutura e 

dinâmica, a realidade material envolvente e os outros, premissa para uma acção 

equilibrada do eu (Queiroz, 2007)? 

2.1. Limites da organização  

É através das relações mantidas com os que lhe são próximos que se edifica o 

universo pessoal da criança. É nesse clima, diferente para cada um, que a criança, ser 

novo, cheio de potencialidades, se instala. O seu comportamento vai ser modelado pelos 

contributos exteriores, que serão não só o ritmo alimentar e de cuidados físicos, mas 

também as manifestações de ternura, de interesse, de tudo quanto é calado, não 

expresso, do mundo interior, consciente ou não, dos pais ou substitutos, e que corporiza 

o mundo afectivo. 

Sem uma relação individualizada, assente na disponibilidade e entrega, sem 

condições que permitam a livre manifestação e satisfação de necessidades, este mundo, 

primeiro intermediário com o real, constitui-se empobrecido, pouco motivador, remetendo 

a criança a interacções que não estimulam a potenciação das suas capacidades. A 

carência afectiva representa, sempre, um bloqueio no desenvolvimento, com 

repercussões mais ou menos evidentes, consoante a gravidade e exposição a essa 

situação. 

Em contexto institucional, por tudo o que foi já exposto, a carência afectiva grave 

verifica-se e, muitas vezes, reforça-se. Os bebés passam demasiado tempo deitados, 

sem ninguém que lhes fale ou se interesse por eles, sendo tratados como objectos 

indiferenciados – mesmo que as condições físicas e de higiene sejam excelentes. São 

pegados ao colo quase exclusivamente nas horas das rotinas: a alimentação, a muda da 

fralda, o banho, …Mesmo nessas situações, o interesse e disponibilidade do adulto é 

pouco, preocupado em “despachar” o serviço, pois tem mais crianças aos seus cuidados, 
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que aguardam a sua vez.  

Tais condições marcam, por vezes profundamente, a evolução da criança; os bebés 

demasiado sossegados não despertam para o mundo que os cerca, para eles parece 

nada existir que desperte a sua curiosidade, o que se traduz, muitas vezes, em atrasos 

de desenvolvimento, sobressaindo o tardio aparecimento da linguagem e da actividade 

organizada; são apáticos, tristes, indiferentes a quem lida com eles, e vivem por vezes 

numa angústia indefinível, ligada talvez à insegurança experimentada pelas mudanças no 

pessoal que deles se ocupa; regridem e fecham-se perante qualquer novidade. Só uma 

vez securizados ousarão explorar a novidade e retomar o desenvolvimento; outras vezes 

apresentam-se inconsoláveis, irritados, tensos no contacto, medrosos, parecendo não 

apreciar os cuidados que lhes são prestados, enredando-se em interacções não 

gratificantes, nem para si nem para os cuidadores, potenciando perturbações da 

vinculação, sustentação para um desenvolvimento mais ou menos harmonioso da 

personalidade. Protestam perante qualquer mudança e, quando as não há, sentem-se 

mal. Só encontrando condições sociais e afectivas que lhes reservem uma grande 

disponibilidade e segurança, o seu estilo comportamental poderá alterar-se, 

proporcionando interacções mais construtivas. 

As crianças mais crescidas são (também) deixadas sozinhas nas suas brincadeiras, 

explorações, conflitos, incertezas e dúvidas. Pouco estimuladas, sem terem uma figura 

que realmente delas se ocupe, ajudando-as a organizar e lidar com a realidade, o seu 

próprio pensamento fica perturbado, sem capacidade de se organizar de forma 

adaptativa às exigências do real (Ribeaud, 1976).  

Os cuidadores são, obviamente, influenciados por estes estilos de interacção, 

potenciando ou dificultando (a maior parte das vezes por processos inconscientes…) os 

caminhos possíveis de (re)organização para aquelas crianças, como é explicado pelas 

teorias da vinculação. “Uma criança que rejeita não gratifica o adulto, uma criança 

ambivalente exaspera-o e uma criança passiva desencoraja-o, agravando assim a 

dificuldade relacional “ (Cyrulnik, 2004, p.77). 

Estas crianças serão mais ou menos perturbadas no seu desenvolvimento 

conforme tais condições de vida sejam transitórias ou prolongadas.  

A realidade portuguesa tem vindo a demonstrar que os períodos de “internato” nem 

sempre são utilizados como oportunidades de crescimento para as crianças e as famílias. 

Umas vezes recorre-se à institucionalização de forma apressada, sem o devido estudo 

das condições da família e dos efeitos na criança. Outras vezes privilegia-se a família, 
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dando-lhe sucessivas hipóteses de se (re)organizar, esquecendo que o tempo da criança 

é diferente. Até há pouco tempo, a institucionalização era encarada como a melhor 

resposta ao risco infantil. Actualmente, assistimos ao realce do trabalho com a família, 

que deve sobrepor-se a outras medidas. Discute-se também muito o prolongado tempo 

de institucionalização, estipulando-se até períodos de razoabilidade para estas vivências. 

Sem deixar de concordar que estas experiências são sempre traumáticas e 

dolorosas, elas podem representar a única oportunidade de a criança encontrar 

condições para crescer. O tempo necessário dependerá de cada situação concreta. Para 

uma criança, um mês pode ser demasiado tempo, e para outra três anos poderá não o 

ser. A obsessão pela normatização, também nas políticas, tende a padronizar, a não 

dimensionar a particularidade, característica incontornável quando falamos de indivíduos. 

Não é melhor nem pior a institucionalização ou a manutenção na família. Depende, 

evidentemente, da problemática concreta, das condições de (des)oportunidades que uma 

ou outra resposta configura e, sobretudo, dos recursos que forem mobilizados para 

minimizar os efeitos do risco.  

2.2. Perturbações do desenvolvimento  

Para a criança, no entanto, o período de institucionalização é sempre demasiado 

prolongado e doloroso, deixando marcas que importa minimizar. Se a instituição não 

cuida, objectivamente, de reparar os danos desenvolvimentais que muitas vezes já 

carregam consigo, se não lhes oferece um ambiente físico e humano suficientemente 

estimulador, frequentemente ficarão perturbadas na relação com os outros e, por vezes, 

também com o mundo que as rodeia; conservarão zonas de lacunas nas aquisições 

(sobretudo na linguagem), ou ficarão presas a comportamentos regressivos, quase 

semelhantes a quadros de debilidade mental quando, no ponto de partida, as suas 

potencialidades eram normais. 

As lacunas observadas em muitas destas crianças centram-se, sobretudo, na 

expressão verbal e motora, na instabilidade e incoerência das suas actividades, e na 

violência do seu comportamento. A estes handicapes junta-se, normalmente, uma 

ausência de curiosidade intelectual: confinadas a sub-universos exploratórios muito 

restritos, não alargam horizontes, ficam presas no imediato, no aqui e agora, na 

resolução de pulsões e desejos que não conseguem adiar, pois os seus níveis de 

resistência à frustração são muito baixos. De facto, aprender a lidar com a frustração 

implica que o proibido, o negado, seja compensado com algo (por exemplo, a criança não 

pode fazer uma birra, mas será compensada com o apreço da mãe, ao considerá-lo um 
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“bom menino”; ou agora não pode estragar as coisas, porque vai ser um menino grande e 

responsável, …); sem esta componente de “deslocação” e diferimento no tempo da 

satisfação, a frustração não é gerível, o que explica, em parte, porque estas crianças se 

mostram tão permanentemente insatisfeitas, continuamente ávidas de algo que as 

gratifique no momento (Ribeaud, 1976). 

Os problemas de socialização são, também, muito frequentes, revelando-se 

essencialmente pelo seu comportamento na escola e na relação com os outros. 

A organização temporal  

As condições em que vivem, ou viveram, marcadas pela incerteza e a 

impossibilidade de se apoiarem sobre algo estável, já que tudo muda continuamente nas 

suas vidas, diminuem a sua capacidade de aprendizagem e perturbam a sua 

personalidade. “A percepção do tempo, a sequência dos acontecimentos e as relações 

de causa e efeito deixam de ser apreendidas correctamente” (idem, p.31), sendo este 

distúrbio particularmente visível nestas crianças. Se, desde o berço, a criança não vê as 

suas solicitações respondidas, se não relaciona de forma minimamente organizada o seu 

comportamento com as respostas do adulto, se não adquire certezas nesse padrão 

relacional, se a inconstância e incerteza se perpetuam, se as mudanças (de contexto, de 

cuidadores, de amigos, …) são uma constante, se tudo o que hoje é amanhã deixa de o 

ser, e depois é já outra coisa, como conseguir um fio condutor? Como incorporar 

abstracções se mesmo os dados objectivos surgem tão diluídos (Miller, 1998)?  

A organização espacial 

Também a organização espacial apresenta lacunas. O universo destas crianças é 

muito reduzido, num espaço que não é como o das outras, como também não o é a 

possibilidade de vivenciar contextos diversificados, cheios de potencialidades de 

interacções e aprendizagens.  

A organização espacial implica, ainda, que a criança conheça o seu corpo e que o 

saiba utilizar no espaço que a rodeia, o que apela à noção de esquema corporal, 

representação que cada um faz do seu corpo, e que lhe serve de referência no espaço, 

fundado em dados sensoriais múltiplos. A formação deste esquema corporal depende, 

também, da qualidade das relações que a criança tem com o meio envolvente desde os 

primeiros meses de vida, e está relacionado com a evolução libidinal e afectiva. O corpo 

é um instrumento de interacção por excelência, particularmente nos primeiros tempos de 

vida. Uma relação afectiva pobre não permite à criança rever-se no outro, descobrindo-se 
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a si próprio. Os cuidados, os afagos, a interacção corporal, não só permitem o 

conhecimento do corpo, mas também a sua valorização, criando as bases narcísicas da 

auto-imagem e da integração corporal.  

O corpo é o principal referencial na apreensão do espaço; é através da minha 

própria posição que o percebo e o integro para, mais tarde, fazer uso de outros 

referenciais. Sem um referencial organizado e consistente, o espaço dificilmente é 

dominado, criando uma sensação de medo e perda constantes, o que inibe, ainda mais, a 

capacidade exploratória (Wallon, 1968). 

A linguagem 

A linguagem (também ela relacionada com o esquema corporal e a noção de 

espaço – direita, esquerda, em cima, em baixo, …) raramente serve como instrumento de 

pensamento, substituto da acção ou meio de relação intelectual com o outro, limitando-se 

a uma função descritiva, nominativa ou de expressão de ordens.  

Esta característica pode explicar a ausência dos “porquês” estruturados de muitas 

destas crianças, pela dificuldade em impor-se ao adulto, demasiado fraca face a este, 

não havendo lugar para afirmar o seu poder. Se as primeiras manifestações de 

linguagem não são encorajadas, as palavras não são investidas de poder, perdem a sua 

importância, e a criança percebe como inútil servir-se delas; se as primeiras questões 

não são respondidas, a criança deixa de perceber a linguagem como um instrumento de 

valor, o que pode explicar porque apresentam, com frequência, dificuldades de utilização 

da linguagem para exprimir sentimentos e emoções, privilegiando o acto, apreendido 

como mais valorizado, já que as respostas (positivas ou negativas) surgem (Spitz, 1968).  

Além da função comunicacional, a linguagem tem também uma privilegiada função 

simbólica, relacionando-se de forma particular com o desenvolvimento do pensamento, 

como tão bem defendeu Piaget (1968). Assim, a linguagem representa uma importante 

porta de acesso à cultura e à participação nessa cultura. Não trocar palavras de forma 

eficaz significa restringir a participação e o desenvolvimento e, no limite, ficar de fora 

dessa cultura. É nesta medida que a instituição, com as suas falhas, pode mesmo ser 

entendida como um meio “associal”, e pode transmitir esta “associabilidade” às crianças. 

Rejeitadas pela sociedade, não tendo mais nada a dizer-lhes, fecham-se sobre si 

mesmas. Arredados da cultura envolvente, a linguagem empobrece-se, reduzindo-se ao 

necessário para comunicar, numa relação enferma, arredados da realidade social 

(Ribeaud, 1976).  
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Não significa isto que as crianças institucionalizadas falem pouco; muitas vezes são 

até mais faladoras do que as outras, com dificuldade em ouvir o outro, em controlar o 

tempo em que usam palavra, em conter-se, … Não falamos, aqui, de quantidade, mas de 

qualidade. O desejado progresso na linguagem não é apenas ao nível do vocabulário e 

da pronúncia, mas também ao nível sintáctico, e é neste nível que os bloqueios mais se 

evidenciam. A linguagem faz apelo à representação simbólica, sem o que se assemelha 

a um mero “papaguear”, onde as palavras podem ser expressas mas o seu verdadeiro 

sentido não é alcançado, ou seja, não é completamente representado em termos 

cognitivos. A estrutura linguística não se complexifica, assim, o suficiente para favorecer 

o pensamento. O raciocínio fica, então, bloqueado, quer ao nível da expressão quer da 

compreensão, quer no acesso ao pensamento abstracto. 

Isto implica fenómenos relativamente comuns: a estagnação na aprendizagem, as 

dificuldades na leitura e na escrita, apesar de um nível intelectual global que o permitiria.  

A afectividade 

Do ponto de vista da afectividade, salientam-se dois comportamentos frequentes: a 

violência (destrutiva ou mesmo auto destrutiva), e o carácter repetitivo e pobre do jogo. 

A violência é, antes de tudo, uma reacção: de medo, de revolta ou de afirmação de 

si. Estas crianças são violentas porque as suas necessidades essenciais não são 

realizadas, porque as suas forças vitais são asfixiadas e a violência é a sua única saída. 

Elas são também violentas porque não possuem suficientes recursos de linguagem para 

servir de substituto da acção, e porque se dão conta da rejeição de que são objecto 

(idem). 

O jogo, que representa uma experiência libertadora, que pode proteger a criança da 

angústia, pela possibilidade de simular, fantasiar e recriar imaginários em que a própria é 

actor, encontra-se também empobrecido. Porque a representação simbólica se encontra 

comprometida, a capacidade de simulação é reduzida, permanecendo na sua angústia 

interior. A criança tem dificuldade em “pôr em cena um argumento fictício que lhe permita 

agir sobre o mundo mental dos adultos e falar do seu mundo íntimo através dos papéis 

que escolhe” (Cyrulnik, 2004, p.92). 

Quando as crianças brincam, elas interagem o tempo todo, influenciando e sendo 

influenciadas pelos outros membros do grupo. Nesta interacção, experimentam papéis 

diferentes e as suas acções são delimitadas pela acção do grupo como um todo. Nesta 

troca, experimentam uma variedade de atitudes sociais, reproduzem práticas que 



 68 

observam entre os adultos e podem, assim, aprender a importância das relações entre os 

humanos e, sobretudo, o mundo de coisas que envolvem o viver em sociedade. Uma 

criança, quando envolvida numa brincadeira de faz de conta como, por exemplo, quando 

usa a sua imaginação para brincar com outras crianças de pai, de mãe e filhos, 

distribuindo papéis e incorporando outros, pode experienciar significados que já 

ocorreram de alguma forma no seu quotidiano, bem como construir algum significado que 

para ela é importante naquele momento de interacção social. 

Quando inseridas num momento de brincadeira, as crianças realizam entre si um 

tipo de interacção social que é de suma importância para a sua formação como pessoas, 

realizando trocas variadas quando riem, se desentendem, choram ou trocam carinhos 

que só são possíveis numa situação imaginária. 

O brincar, além de estar repleto de significados para a criança, constitui um 

importante factor para o desenvolvimento cognitivo infantil. Quando uma criança brinca 

com um ou mais parceiros, além de interagir de forma intensa com eles, ela também 

compartilha o prazer da brincadeira e, ao mesmo tempo, incorpora uma infinidade de 

elementos do mundo objectivo; com a situação de faz de conta, a criança pode lançar 

mão do real e do imaginário, sempre envolvida numa condição de regras. 

O brincar criativo e a experiência cultural, incluindo os desenvolvimentos mais 

apurados, têm como posição o espaço potencial existente entre o bebé e a mãe. Isto 

refere-se à área hipotética que existe (mas pode não existir) entre o bebé e o objecto 

(mãe ou parte desta) durante a fase do repúdio do objecto como não-eu, isto é, no final 

da fase de estar fundido ao objecto (Winnicott, 1975).  

Ora, estas crianças, que não tiveram oportunidade de viver uma relação objectal 

fusional, podem ficar remetidas a estilos de brincar pobres, sem grande capacidade de 

imaginação e representação simbólica. 

Poderá argumentar-se que, com vontade, e sendo criadas oportunidades, as 

crianças podem ultrapassar estas dificuldades. De facto, a motivação é o motor da 

mudança e do desenvolvimento. Mas não podemos esquecer também que a vontade, ela 

própria, é o resultado de um lento processo de construção da personalidade que se faz 

durante a infância, e que o eu se constitui, lentamente, dia após dia, através de uma 

relação consciente com o meio e com os outros. Um ambiente inseguro, incerto, por 

vezes mesmo hostil, marcado por carências do ponto de vista da afectividade, pode 

comprometer, seriamente, a personalidade. Um eu frágil, pouco inclinado à tomada de 

decisão porque pouco confiante em si, e traduzindo também a sua incerteza na relação 
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com os outros, os objectos e os acontecimentos, será o resultado. Mudança, autonomia, 

aprendizagem, participação, vontade, fazem apelo a um conceito comum: decisão. 

Estando esta capacidade comprometida, a dependência será o resultado mais provável. 

 

3. (Sobre)viver à instituição - desafiar  possíveis , construir impossíveis 

Mesmo rodeando-se de todos os cuidados, a instituição dificilmente proporcionará a 

estas crianças as mesmas oportunidades daquelas que crescem num ambiente estável e 

seguro, com relações privilegiadas e suficientemente ricas em termos de estimulação. 

A própria organização institucional padece dos mesmos problemas. Fechada sobre 

si própria, a sua sobrevivência e o seu “poder”, os seus limites são finitos, centrados no 

imediato, tolhendo o seu próprio desenvolvimento e, portanto, o desenvolvimento das 

crianças. Porque crescer é um desafio. É rumar ao desconhecido. É sair do instituído e 

ousar pensar e fazer diferente. É admitir que outras práticas e formas de pensar e agir 

poderão ser tão ou mais aceitáveis e ricas do que as presentes. É sair do presente e voar 

no futuro. É ter a possibilidade de construir um “além”, nas palavras poéticas de Pessoa9. 

Isto é, a possibilidade de rasgar horizontes, de se projectar no infinito, esse espaço de 

ideias, de afectos e de possibilidades que tudo permite. Esse espaço de que o mundo 

actual parece ter-se deserdado, como defende José Gil (2008), dando lugar ao 

“materialismo”, ao “consumismo”, ao “hedonismo”, ao “individualismo”, que parecem 

suportar uma nova percepção do mundo: “um mundo paranóico, dividido entre os que 

seguem a norma da visão limitada pelos dados científicos que ditam os únicos 

comportamentos, gestos, pensamentos e afectos fiáveis…onde a boa escolha será a do 

mundo finito, sem delírio, mas seguro” (idem). 

Esta obsessão pela normatividade, pela programação, previsibilidade e ausência de 

mistério, de perigo, de desafios e aventuras, tão característica do modelo institucional, 

tem consequências na organização pessoal e social, de onde deriva, entre outras coisas, 

a estagnação da criatividade e a exclusão automática do extra-ordinário, do desviante, do 

a-normal. Ora, crescer, desenvolver uma identidade própria, implica rupturas com o 

instituído, contestação aos valores e à autoridade, construção de um mundo próprio a 

partir do caos interno desencadeado por forças pulsionais contraditórias e intensas. Para 

ultrapassar com sucesso esta etapa, a criança e o jovem têm de viver a percepção do 

infinito, cuja ausência se traduz em severas devastações: a atrofia dos afectos, a 
                                                 
9 In Quinto Império: “…não foi para servos que nascemos…tudo negamos e esquecemos: fomos para além…” 
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neutralização das intensidades (intelectuais, emocionais, corporais), o alastramento e 

supremacia dos critérios normativos do senso comum e do bem senso para todo o 

pensamento e comportamento (idem). 

E se é certo que o jovem necessita de fundar a sua identidade em alicerces 

culturais normativos, paradigma para a inserção social, não deixa de ser certo também 

que ele necessita de um espaço para a sua expressão individual, ainda que 

“naturalmente balizada” pelos valores do contexto sócio-histórico-cultural da socialização 

primária, que dita e impõe formas particulares de apreensão e interpretação da realidade. 

Quando uma criança ou jovem se revolta está a transferir receios, raivas e 

sofrimentos, está talvez a vingar-se, mas também a querer inscrever a sua revolta num 

mundo que lhe nega o espaço dos seus possíveis. Negar os possíveis que se nos abrem 

é negar a possibilidade de crescer, é condenar à estagnação e ao fracasso qualquer 

tentativa de mudança (pessoal ou social)  

Em contexto institucional, a negação do infinito é muito mais considerável. O próprio 

espaço físico não permite a individualidade. Tudo é partilhado, anónimo, despido de 

carga emocional. O raio de acção da criança e do jovem é extremamente limitado. Os 

muros da instituição limitam o mundo do seu possível. Pequeno mundo, fechado sobre si 

próprio, com as suas normas e regras que apenas funcionam nesse nicho (e mesmo aí 

por vezes inoperacionais…), prisão que retira as asas e a possibilidade de voar, porque 

os muros não permitem sequer sonhar com asas e, sem elas, não se pode levantar voo… 

Como lidar com este feixe de forças que atormenta todas as crianças e jovens? 

Como lhes permitir encontrar formas de exteriorização de si próprias? Proporcionando-

lhes os meios de criar, de se pôr à prova, de se descobrir, de tomar iniciativas e 

responsabilidades, de conceber e realizar projectos, de participar activamente no seu 

presente e no seu futuro (idem). 

 

4. Identidade e integração social – desafios da ins titucionalização  

4.1. O que é a identidade? 

Reconhecendo que o conceito de identidade suscita várias interpretações e contém 

alguma ambiguidade, em virtude da pluralidade de significados que lhe são atribuídos, 

remetemos para a definição de Erikson, como fenómeno que dá sentido de uniformidade 

e continuidade à vida do indivíduo, e que depende da interacção de vários factores, tais 
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como a constituição biológica, o meio cultural e a organização pessoal da experiência. 

No ser humano considerado saudável, esses factores interagem de tal modo que 

existe entre eles uma coordenação relativamente harmoniosa, donde resulta uma certa 

unidade da personalidade, o que torna o indivíduo capaz de se perceber a si e ao meio 

em que vive, assim como actuar e dominar activamente esse mesmo meio. 

A sua percepção da identidade como fenómeno ao mesmo tempo individual e social 

é bem visível na importância que atribui à cultura própria do grupo em que o indivíduo foi 

originado. A cultura, observa Erikson (1976), é a base sólida indispensável para fornecer 

ao indivíduo o conjunto de rótulos e directrizes que permitem formular uma determinada 

identidade. Noutros termos, a realidade do grupo particular a que pertence o indivíduo é o 

suporte das suas vivências e das suas explorações, fornecendo-lhe a matéria – prima da 

sua actividade mental, assim como a vivência subjectiva de ser aceite pelos próximos 

como ser individual.   

Para que seja possível construir uma identidade sadia, nos próprios termos de 

Erikson, é igualmente necessário que o grupo apoie a expressão e o desenvolvimento 

das formas particulares de ser e estar que cada indivíduo pode accionar na sua relação 

com o mundo. 

Não é possível tomar consciência do que nos diferencia como indivíduos únicos, 

tomar consciência de si e dos outros, se não tivermos oportunidade de tomar decisões e 

de nos sentirmos actores das nossas próprias acções, ao mesmo tempo que partilhamos 

sentimentos, formas de ser e de estar com os outros. Sentir como os outros equivale a 

estar em conformidade com as normas e padrões do meio social a que se pertence. O 

sentimento de ser uma entidade única e independente e o sentir-se idêntico aos outros 

são dois processos interdependentes na constituição da identidade, pelo que se pode 

dizer que esta é ao mesmo tempo individual e colectiva. 

Poder-se-á, então, afirmar que o ser humano não consegue desenvolver um 

sentimento de harmonia interior, nem enfrentar as inevitáveis mudanças com algum 

equilíbrio, se não existir um sentimento de identidade vertical. Também não conseguirá 

concretizar uma vivência social se não existir um sentimento de identidade horizontal 

(Fernandes, 1990). 

As questões da identidade são seguramente um dos domínios de construção do eu 

que mais determina, quer a possibilidade de organizar uma vida psíquica equilibrada, 

quer a aquisição de uma identidade social, compatível com o desenvolvimento de 
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sentimentos de pertença, de pleno exercício da cidadania, e de dignidade social. 

Os factores que potenciam ou constrangem a integração social desenham-se 

precocemente, donde a importância de conhecer as condições em que ocorre(u) a 

socialização primária para identificar os problemas que podem perturbar o processo de 

estruturação do psiquismo individual. 

O processo de desenvolvimento da identidade inicia-se no primeiro encontro com a 

mãe/figuras significativas, dependendo fortemente da qualidade desta relação, e remete 

para os processos de superação da indiferenciação entre o eu e o outro. 

 Da constituição de bases narcísicas estáveis depende a continuidade do sujeito e a 

permanência do investimento em si próprio, assim como a possibilidade de este se 

comprometer num processo diferenciador em relação ao objecto, sem que a sua 

identidade seja ameaçada.  

O desenvolvimento será, assim, o resultado da transformação deste vínculo, 

simbiótico ou sincrético, numa relação cada vez mais diferenciada, que permita a 

construção de uma identidade própria, para que o sujeito venha a distinguir-se, em certa 

medida, do mundo e dos outros. 

O surgimento desta relação diferenciada não anula ou elimina, no entanto, os 

aspectos que lhe deram origem. Havemos de contar sempre com remanescentes dos 

núcleos da indiscriminação primitiva numa “personalidade madura”. A permanência deste 

“núcleo aglutinado” vai determinar sempre algum grau de sincretismo e simbiose e, 

portanto, alguma ambiguidade na relação social e grupal (Bleger, citado por Guirado, 

1987, p. 16). 

Num indivíduo saudável, no entanto, a procura de relações de proximidade não 

coloca em risco a sua individualidade; ele será capaz de se perceber como autónomo e 

distinto, mesmo em situações de partilha, de “encontro” e de intimidade.  

Assim, a personalidade ou identidade do sujeito resulta sempre do inter jogo entre 

um ego sincrético, que inclui os aspectos simbióticos, ambíguos, e um ego organizado, 

onde estão os aspectos discriminados, que permitem uma relação normatizada e 

regulada com o meio. Poder-se-á dizer que o ego sincrético representa os impulsos 

agressivos e libidinosos completamente fundidos, e o ego organizado representa os 

controles superegóicos. Do equilíbrio dinâmico destas instâncias resulta uma identidade 

própria, que orienta o indivíduo para um determinado modelo de interacção com a 
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realidade, modelo que integra as normas e valores do grupo a que pertence, mas que se 

constitui, ainda assim, como único e característico daquele indivíduo específico. 

O grupo representa, então, a possibilidade do indivíduo se vincular (pela 

sociabilidade sincrética) e de se relacionar (pela sociabilidade organizada, interactiva), e 

as experiências precoces desempenham um importante papel neste processo de 

separação / individualização. Partir-se-á sempre da indiscriminação, da vida fusional com 

uma figura significativa, para se aceder à construção de uma identidade própria. E esta 

identidade será sempre suportada por um contexto de vida particular, de onde são 

apreendidas e incorporadas normas, regras e valores que fazem do indivíduo “igual entre 

iguais”. 

Para que a identidade do indivíduo tenha uma base sólida ele deve, ao crescer, 

captar um sentimento vitalizador da realidade a partir da consciência de que a sua forma 

particular de experimentar a realidade é uma variante bem sucedida de uma identidade 

grupal. Ou seja, ele deve sentir-se reforçado e atendido nas suas explorações / vivências 

próprias. Só sentindo-se apoiado na sua individualidade, ele investirá activa e 

criativamente na descoberta de respostas e formas de estar. 

É esta acção, diferenciada de indivíduo para indivíduo, que faz com que o sujeito 

tome consciência de si e do outro, tome as suas decisões e se sinta actor das suas 

próprias acções, factor de desenvolvimento pessoal e de equilíbrio mental. 

É esta singularidade da racionalidade do próprio indivíduo que faz com que os 

humanos tenham necessidade de ter e de assumir um sentimento de identidade 

independente. A satisfação desta necessidade encontra-se em interdependência com o 

nível de desenvolvimento do seu processo de individualização, ou seja, com o conjunto 

de necessidades de experimentar o seu próprio eu como singular e individual, e 

simultaneamente de se sentir como os outros, quer dizer, de se sentir aceite socialmente, 

assumindo um status em conformidade com as normas e padrões do meio social em que 

está inserido. 

4.2. Institucionalização, discriminação social e pr ocessos identitários 

Se a identidade é simultaneamente vertical e horizontal; se um percurso identitário 

saudável desagua na consciência de ser único, mas aceite e pertença de um dado 

contexto sócio-histórico-cultural; se a socialização primária se constitui como matriz 

perceptiva da realidade; se o grupo de pertença determina o acesso mais ou menos 

evidente aos recursos socialmente valiosos e, portanto, aos trajectos possíveis para um 
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dado indivíduo, cabe questionar até que ponto a institucionalização se constitui como 

facilitador / constrangimento à construção de uma identidade estruturada e sadia. 

Presente em todos os processos psíquicos sãos, o eu acompanha todas as 

percepções, representações, pensamentos e acções, sensações corpóreas, recordações, 

sentimentos ou emoções. Quando tais elementos se apresentam à consciência como não 

sendo elementos do próprio eu, ou seja, estranhos, automáticos ou estereotipados, 

encontramos sintomas ou manifestações de despersonalização do indivíduo e de 

quadros psicopatológicos mais ou menos graves. E se é inegável, como defendem os 

construtivistas, que há uma participação activa do indivíduo na construção da sua própria 

identidade, já que a percepção e incorporação da realidade é fortemente mediada por 

processos internos, é igualmente inegável, como tão bem explica a Sociologia, que o 

ambiente se constitui como uma variável chave neste processo. 

 É do interjogo indivíduo – meio, e das mútuas influências, que se estrutura uma 

dada personalidade. O meio age sobre o indivíduo, orientando e influenciando as suas 

opções, mas a forma como cada indivíduo, em concreto, incorpora essas influências / 

limitações é distinta e distintiva. A qualidade cognitivo-emocional específica dos 

acontecimentos define o seu significado, e é esse significado que está associado aos 

processos identitários. 

O meio apresenta-se então como um factor de informação e formação para cada 

um, como um sistema de inter-relações e solidariedades entre os seres e as coisas, de 

tal modo que cada um é, ao mesmo tempo, produto e produtor. Ou seja, se as culturas 

são património herdado, elas também são património reinventado, o que equivale a 

reconhecer que a permanência/alteração das estruturas radica nas iniciativas pessoais, 

consequência de uma adesão intencional. É assim que cada indivíduo pode reorganizar-

se em função dos contextos/vivências que lhe são proporcionados. É assim que se torna 

possível a transição/integração numa dada cultura que pode não coincidir com a primária. 

E é esta reflexão crítica que tem de guiar qualquer intervenção que pretenda alterar 

sociabilidades, disposições e valores, como é o caso das instituições de acolhimento de 

crianças. A cultura institucional tem de se submeter às necessidades próprias daqueles 

para quem existe e, reconhecendo que os processos sociais exteriores ao indivíduo são 

factores determinantes na construção de uma identidade equilibrada, inverter lógicas de 

funcionamento que reforçam, por vezes, a discriminação e o preconceito, dificultando um 

desenvolvimento psíquico “normativo” (Fischer, 1990).  

O acesso à identidade encontra-se em estreita dependência da posição do 
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indivíduo na estrutura social, ou seja, da sua posição na hierarquia do capital económico, 

do capital social e do capital simbólico. Esta posição determina, em grande parte, a forma 

como o indivíduo se percepciona e é percepcionado pelos outros e, portanto, a sua 

identidade. 

Como muito bem demonstra Claude Dubar (1995), na linha de Erikson, a 

construção das identidades deve ser entendida como um processo que não pode 

dispensar o papel dos outros, assim como não pode dispensar a participação activa do 

indivíduo. A identidade de um alguém nunca pode ser definida no vazio social, abstraída 

das relações sociais, pelo que faz todo o sentido concebê-la como processo de 

articulação entre o que este autor chama processo biográfico e a identidade social. E faz 

também todo o sentido reflectir sobre como um processo biográfico marcado por 

experiências que desvalorizam social e simbolicamente o indivíduo – pais pobres, com 

comportamentos aditivos, com registos de criminalidade, violentos, rejeitantes – influencia 

e determina a imagem social construída pelo próprio e pelos outros e, em última 

instância, a sua própria identidade. 

Não sendo estáticas, nem definitivas, as configurações identitárias são sempre o 

resultado de compromissos, que podem ser instáveis, entre a identidade que os outros 

atribuem ao indivíduo (identidade social virtual) e a identidade que o indivíduo atribui a si 

próprio (identidade real ou transacção subjectiva através da qual o indivíduo define a sua 

pertença). 

A primeira diz respeito aos actos de atribuição que remetem para o processo 

relacional, processo este atravessado por lógicas de conflito e competição em torno do 

acesso aos recursos socialmente mais vantajosos, não deixando, igualmente, de ser 

lugar de relações de cooperação-reconhecimento, assim como de relações de poder. Por 

outras palavras, a identidade social virtual remete sempre para a produção de 

classificações que “arrumam” os indivíduos em categorias distintas, segundo uma 

hierarquia de prestígio e de valor social. Por exemplo, os juízes, os psicólogos, os 

psiquiatras, têm poder legítimo para definir padrões de normalidade e de anormalidade 

(individual e social) que não deixam de induzir atitudes e práticas colectivas de 

reconhecimento/reprovação e, portanto, detêm poder, não só no processo de 

“categorização” dos indivíduos, como no da sua localização num dado lugar da estrutura 

social (Dubar, 1995).  

A segunda configuração identitária, a identidade real, alterna entre continuidade-

reprodução ou rupturas-produção, associadas à experiência da estratificação, 
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discriminação e desigualdade social. “Situado” num dado lugar da hierarquia social, o 

indivíduo assume um status em conformidade, aceitando-o como “natural”; ou pode, em 

função do vivido, alterar a sua posição social, o seu status, rompendo com a 

transgeneracionalidade tantas vezes associada a esta reprodução, (des)apropriando-se 

de recursos que lhe permitam esta ruptura., no sentido ascendente ou descendente.  

Os dois processos que concorrem para a produção das identidades – o processo 

biográfico e o processo relacional, além de complexos e autónomos, mas também 

heterogéneos, “utilizam um mecanismo comum: o recurso a esquemas de tipificação. 

Como referem Berger e Luckman (1999), no processo de identificação ao outro são 

accionados processos e categorias classificatórias que servem para delimitar posições na 

hierarquia social, categorias essas que se transmitem intergeracionalmente, embora 

sejam susceptíveis de reelaboração no curso da socialização secundária. A posição na 

estrutura social define sempre um determinado estatuto social, equivalente a um modo de 

vida específico, a práticas culturais e a um habitus particulares. Deste modo, cada 

indivíduo “sabe”, em cada etapa do seu desenvolvimento, o que se espera dele, tentando 

corresponder para se sentir pertença, para se integrar. Ora, este processo só é possível 

se existirem sentimentos que lhe permitam identificar-se com os outros. É este 

mecanismo que explica as afinidades electivas, nas palavras de Max Weber, expressas 

no ditado popular “quem se assemelha junta-se”. Dito de outro modo, temos tendência a 

evitar aqueles com que não nos identificamos e a encontrar refúgio no grupo dos iguais.  

Ora, no caso das crianças socializadas em famílias estigmatizadas, muitas vezes 

em ambientes culturais dissidentes da cultura socialmente dominante, este movimento é 

particularmente visível. Em grupos discriminados, cujos valores e formas de estar entram 

em choque com os que são valorizados noutros contextos de interacção social e de 

socialização, a vivência da inferioridade cultural pode desencadear reacções defensivas 

que podem ir da denegação da realidade à inversão da escala de valores. O conceito de 

histeresis do habitus, formulado por Norbert Elias e posteriormente desenvolvido por 

Bourdieu (1993), designa as situações em que o habitus incorporado na infância não 

garante, antes pelo contrário, a adaptação ao mundo social envolvente. 

As lógicas, os processos e as dinâmicas sociais subjacentes à cristalização de uma 

dada estrutura de oportunidades sociais jogam um papel decisivo na reprodução ou, 

inversamente, na mobilidade social ascendente dos indivíduos que, na sua socialização 

primária, foram impedidos de realizar aprendizagens importantes para a adaptação 

social. Gerar a evolução destes indivíduos, privados de referentes identitários sólidos e 
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socialmente inclusivos, passará, certamente, pelas condições que lhes são oferecidas 

pelas instituições alternativas à família. A possibilidade de estas crianças virem a 

experimentar papéis que desenvolvam as suas potencialidades, uma condição importante 

para o desenvolvimento do seu ego, depende da qualidade do meio social que lhes é 

proporcionado em alternativa à família. 

As crianças e jovens institucionalizados internalizam, muito cedo, a discriminação. 

Sabem que não são iguais e, na ânsia de se identificarem com outros, ao mesmo tempo 

que privados de participar em redes relacionais heterogéneas e ricas em termos de 

referências culturais, ficam prisioneiras de um movimento em círculo fechado. Limitados a 

um universo relacional de iguais, dos que, como eles, têm problemas e vivências 

semelhantes, o único tipo de reforço que lhes é devolvido é o que provém dos pares. A 

desvalorização colectiva, vivida em grupo, desencadeia estratégias identitárias de defesa 

contra o sofrimento, que não raro se expressam na produção de “culturas malignas” 

(Merton, 1979), que encontram no processo de inversão da escala de valores a única via 

possível de construir uma identidade. A vivência em grupo da comum desvalorização 

conduz ao desenvolvimento de padrões comportamentais não normativos que, muitas 

vezes, não representam mais do que uma tentativa de se imporem perante uma 

sociedade que os ignora. Só uma reorganização profunda destas formas de 

funcionamento poderá constituir-se como caminho à mobilização de recursos (internos e 

externos) que permitam aceder a uma interacção e integração social minimamente 

normativas.  

Pensando na institucionalização dos menores que o Estado considera deverem ser 

retirados das suas famílias em nome do direito de crescer, evidencia-se com particular 

acuidade uma questão nuclear: pode a institucionalização superar os fenómenos de 

estigmatização a ela associados, pode contornar a perturbação do processo relacional 

que pesa sobre a vida destas crianças, pode gerar o desenvolvimento das suas 

capacidades e da sua personalidade? Pode a institucionalização evitar que a criança se 

sinta diferente das outras? Pode eliminar os preconceitos dos adultos e dos pares acerca 

das capacidades destas crianças, que o mesmo é dizer, a sua rotulação como menos 

capazes, mais difíceis e conflituosas? Pode eliminar as práticas que reforçam 

sentimentos de não pertença e instalam um percurso sinuoso em termos de integração 

social e de construção da identidade? Será possível criar instituições com as condições 

necessárias para desenvolver vínculos e laços de implicação sólidos e consistentes? 

A mais importante forma de desenvolvimento que ocorre durante a infância é a 

ligação emocional positiva que se desenvolve entre uma criança e uma pessoa particular, 
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num processo que é denominado de vinculação. Vários trabalhos de investigação 

sugerem que esta ligação se desenvolve através das respostas dos adultos aos sinais 

que o bebé vai dando, num complexo processo interactivo que determina a capacidade 

exploratória e de aprendizagem da criança, assim como o seu desenvolvimento futuro.10 

 Sabendo-se que o cuidado “padronizado e impessoal”, que habitualmente 

caracteriza estas instituições, dificulta, ou mesmo impede, o estabelecimento de uma 

relação vinculativa entre a criança e uma figura particular, é obrigatório questionar como 

contornar este pesado obstáculo a um percurso identitário saudável. 

 

5. Estádios psico – sociais na construção da identi dade  

Um dos autores que mais se debruçou sobre a questão da identidade foi Erikson 

que, embora valorizando mais do que Freud a influência do meio na estruturação da 

identidade, e concebendo este processo como contínuo ao longo de toda a existência, se 

fundamentou nos conceitos de energia libidinal e do id da psicanálise. 

Antes de Erikson, o termo ego, na psicanálise, era utilizado como designando a 

personalidade no seu todo, constituído por um conjunto onde predominam ideias e 

valores conscientes, distintos dos impulsos e desejos inconscientes, ou seja, como um 

agente que constrói defesas contra certas ideias inaceitáveis a nível consciente.  

Mais tarde, o ego passa a ser visto como um organizador de funções e mediador 

entre a vida instintiva e o mundo exterior, responsável pela integração e controlo dos 

comportamentos do indivíduo. Começa aqui a surgir a ideia de autonomia do ego em 

relação ao id. O ego deve integrar os impulsos do id, de tal modo que lhe seja possível 

elaborar respostas ao mesmo tempo compatíveis com a satisfação desses impulsos e 

com a sua adaptação ao meio.  

A elaboração dos impulsos, tendo em conta as características da realidade exterior, 

pode, assim, ser entendida como a resultante de uma interacção dialéctica entre os 

princípios do prazer e da realidade. Erikson defende, portanto, a ideia de autonomia do 

                                                 
10 Há estudos (Lewis e outros, 1984; Ainswort e Bowlby, 1991; Kerns e Barth, 1995; Coble, Gantt e Mallinckrodt, 1996; 
Greenberg, 1997) que demonstraram que crianças que estavam ligadas em segurança ao 1 ano de idade, demonstraram 
menos dificuldades psicológicas quando mais velhas do que crianças evitantes ou ambivalentes. Mais ainda, crianças que 
estão ligadas em segurança têm tendência para ser social e emocionalmente mais competentes que os seus pares ligados 
com menos segurança, e são vistas como mais cooperantes, competentes e brincalhonas. 
A vinculação está relacionada com o ambiente social que a criança encontra à medida que vai crescendo, como mostram 
alguns estudos (Nakagawa, Lamb e Miyaki, 1992; Fox, 1995). Assim, um ambiente favorável pode reparar consequências 
da ausência desta vinculação precoce, e um ambiente desfavorável pode desestruturar um ego que beneficiou dessa 
vinculação. 
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ego, relativamente ao id, alargando a compreensão da função adaptativa ligada à 

realidade externa. Assim, alargou a teoria psicanalítica da família nuclear (enfatizada em 

Freud) ao mundo social onde a criança interage com outros (pares ou adultos), valores e 

normas do contexto social. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson 

(1998) prediz que o crescimento psicológico ocorre através de estádios e fases, não 

ocorre ao acaso e depende da interacção da pessoa com o meio que a rodeia. Cada 

estádio é atravessado por uma crise psicossocial, oscilando entre uma vertente positiva e 

uma vertente negativa. As duas vertentes são necessárias, mas é essencial que se 

sobreponha a positiva. A forma como cada crise é ultrapassada ao longo de todos os 

estádios irá influenciar a capacidade para se resolverem conflitos inerentes à vida.  

A ênfase colocada no contexto social externo e no papel adaptativo do ego, faz 

emergir a identidade como uma entidade ao mesmo tempo singular e colectiva. Isto quer 

dizer que existem certos aspectos da identidade que conferem unicidade ao indivíduo, 

mas que a sua identidade é também constituída por aspectos transversais ao grupo a 

que este pertence. É, precisamente, essa partilha de elementos com o grupo que 

permitem identificar-se com outros indivíduos desse grupo.  

Trabalhando essa perspectiva da identidade como um processo ao longo de todo o 

ciclo vital, Erikson (1998) identifica uma série de estádios do desenvolvimento 

psicossocial, de cuja resolução resultará a aquisição de um estilo consistente de 

organização da experiência, a contínua reestruturação da identidade desde a infância e a 

incorporação de papéis oferecidos pela sociedade.  

Este esquema é descrito em oito fases de desenvolvimento, cada um deles 

representando um período particular, numa sequência fixa ao longo da vida, em que o 

crescimento físico, a maturidade cognitiva e os pedidos sociais interagem entre si. É 

através da realização das tarefas inerentes à superação dos desafios específicos de cada 

uma dessas fases que o indivíduo vai continuamente reelaborando a sua identidade. 

Cada estádio representa uma crise, implicando o surgimento de respostas mais 

adaptativas e a elaboração de novas sínteses. O início de cada período corresponde ao 

confronto do indivíduo com novas exigências do meio, nomeadamente padrões de 

comportamento mais desenvolvidos, de acordo com o que é socialmente definido como 

apropriado para a sua idade. No final de cada período, o indivíduo faz uma espécie de 

balanço dos padrões de interacção e respostas que lhe surgem como os mais 

convenientes num determinado contexto específico, e que orientarão a sua forma 

predominante de lidar com a realidade. 
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Em cada um destes estádios, o indivíduo é colocado perante realidades 

contraditórias que implicam uma tomada de decisão (confiança / desconfiança, iniciativa / 

culpa, …), ou seja, implicam o desenvolvimento de atitudes básicas que marcam a sua 

evolução como ser social. De cada um destes estádios, o indivíduo sairá com um sentido 

de si próprio reforçado, ou debilitado, consoante a avaliação final que faz da crise. 

A resolução positiva traduz-se num ganho psicológico, emocional e social que 

confere equilíbrio mental e capacidade de um bom relacionamento social. 

Se a resolução da crise for negativa, o indivíduo sentir-se-á socialmente 

desajustado e tenderá a desenvolver sentimentos de ansiedade e de fracasso.  

Estas crises psicossociais, incontornáveis no percurso de desenvolvimento do 

indivíduo, exigem, segundo Erikson, a mobilização de recursos de crescimento e de 

diferenciação. Crescimento, no sentido em que o indivíduo se deve perceber como ser 

autónomo e responsável, capaz de identificar em si próprio capacidades que o impelem a 

dominar activamente o meio. Crescimento no sentido da diferenciação, o que equivale a 

perceber-se como um ser único, com uma forma particular de ser e estar, sem contudo 

se afastar dos aspectos transversais ao grupo, permitindo-lhe identificar-se com este e 

sentir-se parte dele (Greenberg, 2001). 

A qualidade da resolução de cada estádio influencia a qualidade da resolução dos 

estádios posteriores, mas não inibe a sua resolução. Ou seja, a não resolução de um 

determinado estádio não “bloqueia” a progressão desenvolvimental do indivíduo para o 

estádio seguinte. No entanto, esta passagem não compensa ou substitui o(s) estádio(s) 

anteriores(s), devendo este(s) ser resolvido(s) posteriormente, desde que o indivíduo 

encontre contextos e/ou vivências que tornem possível a sua resolução. Por exemplo, 

uma criança que haja nascido de uma mãe que a submeteu, desde o início, a uma 

relação ambivalente, oscilando entre a atenção e o abandono, entre o  carinho e a 

irritação, entre a disponibilidade momentânea, em função das suas próprias 

necessidades, e a apatia, poderá não resolver adequadamente o primeiro estádio do 

desenvolvimento psico - social. No entanto, ela poderá evoluir para outros estádios de 

desenvolvimento, apesar da qualidade das respostas encontradas ser mais ou menos 

prejudicada em função dessa lacuna inicial. Apesar disso, se lhe for possível encontrar, 

posteriormente, um ambiente compensatório, poderá resolver adequadamente as tarefas 

próprias do seu percurso anterior e, desse modo, evoluir favoravelmente para as tarefas 

típicas da fase posterior (Erickson, 1998). 

Cada tarefa de desenvolvimento tem o seu período crítico, mas mantém-se antes e 
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depois deste acontecer, já que todas se inter-relacionam. A constituição do eu envolve a 

integração dos aspectos psicossexuais e psicossociais próprios de cada nível de 

desenvolvimento, bem como da relação entre os elementos de identidade recém 

adicionados e os que já existiam. É esta integração que permitirá dar alguma 

continuidade ao processo de construção do eu, tornando possível a existência de um 

sentimento de si minimamente consistente.  

Apesar desta função integradora do eu, não se deve concluir que o processo 

identitário acontece sem conflitos, sem ambivalências, descontinuidades, contradições 

entre os diferentes níveis de desenvolvimento, pelo que faz todo o sentido considerar que 

a resolução de “crises” é uma constante em todo e qualquer percurso existencial. Um ego 

saudável não será, assim, aquele que, rigidamente, desenvolve sempre as mesmas 

soluções, mas aquele que adquiriu flexibilidade suficiente para, em função das variáveis 

contextuais, fazer o balanço das diferentes possibilidades e, assim, actuar em 

conformidade. 

Os cinco primeiros estádios de desenvolvimento psicossocial de Erikson retomam 

os estádios de desenvolvimento psicossexual de Freud, embora valorize outros 

elementos adicionais, tais como as competências motoras e outras capacidades mais 

diferenciadas do eu, tais como as de iniciativa, de autonomia, de controlo sobre o próprio 

corpo, de responsabilidade, de comunicação, etc.  

5.1. Confiança básica vs. Desconfiança básica 

O primeiro estádio – confiança/desconfiança – ocorre aproximadamente durante o 

primeiro ano de vida. A criança adquire ou não uma segurança e confiança em relação a 

si própria e em relação ao mundo que a rodeia, através da relação que tem com a mãe. 

Se a mãe não responde às suas necessidades, a criança pode desenvolver medos, 

receios, sentimentos de desconfiança, que poderão vir a reflectir-se nas relações futuras. 

Se a relação é de segurança e as suas necessidades são satisfeitas, a criança vai ter 

melhor capacidade de adaptação às situações futuras, às pessoas e aos papéis 

socialmente requeridos. 

Ao longo do primeiro ano de vida, a relação criança – adulto facilita, ou não, o 

desenvolvimento de uma segurança íntima em relação ao eu e ao mundo. Os 

prestadores responsivos atentam às necessidades e solicitações do bebé e investem 

afectivamente nele e, desse modo, tendem a desenvolver na criança este sentimento de 

confiança. Sentimento este que nasce da constatação de que, quando necessita, o adulto 

está presente para satisfazer as suas necessidades. Quando esta responsividade é frágil, 
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e o adulto atende, ou não, às necessidades e solicitações do bebé, desenvolve-se um 

sentimento de insegurança, de "não saber com o que contar", que pode traduzir-se em 

padrões comportamentais de apatia ou de irritabilidade, e dificuldades no 

estabelecimento de uma interacção mutuamente gratificante. 

Estas experiências, essencialmente orais, constituem o primeiro sentido rudimentar 

da identidade; é através da mãe - ou figura cuidadora - que o bebé tem o primeiro 

contacto com o mundo da cultura, com as regras subjacentes a essa cultura, presentes 

no comportamento da mãe, ou figura substituta, em relação à criança.  

Desenvolvido este sentimento de confiança básica, a capacidade exploratória da 

criança alarga-se, fruto também das competências motoras, sensoriais e cognitivas que 

vai adquirindo. Quanto maior a capacidade exploratória, maior a riqueza de experiências 

e de estímulos, o que reforça na criança o sentimento de capacidade, por um lado, e 

ajuda à aquisição de novas competências e habilidades, por outro. A experimentação, a 

repetição, a procura de novas soluções, ajudam a criança a desenvolver mecanismos 

adaptativos cada vez mais apropriados. Pelo contrário, uma criança insegura, ou presa a 

uma relação ambivalente, terá maior dificuldade em explorar o meio e, portanto, as suas 

competências e estratégias de lidar eficazmente com o mundo podem sair prejudicadas, 

bem como o sentimento de ser capaz. 

O afastamento progressivo da mãe representa a consciência crescente de que é 

um ser distinto, mas acarreta simultaneamente um sentimento de perda básica que pode, 

no entanto, ser compensado quando se aprende que se pode confiar na continuidade e 

consistência da satisfação das próprias necessidades. Por seu lado, a percepção gradual 

de que pode controlar os seus impulsos constitui igualmente um factor fundamental no 

processo de autonomização. Quando o sentimento de confiança na continuidade e 

uniformidade de cuidados não se desenvolve, a criança terá mais dificuldade em resolver 

eficazmente o conflito entre o desejo da fusão e o desejo de autonomia. 

Erikson enfatiza de tal forma esta relação precoce que defende mesmo que a 

desconfiança básica é o principal desencadeador de perturbações psicopatológicas 

graves, tais como os quadros psicóticos (Athayde, 1977), e salienta o papel crucial da 

confiança básica para a (re) estruturação do eu e o desenvolvimento da identidade.  

Como (re)elaborar a resolução desta crise de identidade? 

Este é, portanto, o desafio central de qualquer resposta que vise proporcionar o (re) 

equilíbrio psíquico do sujeito. Para tal, terão de se proporcionar situações que sejam 
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efectivas fontes de segurança, em que os afectos sejam genuínos, em que os 

profissionais sejam responsivos, em que a relação (terapêutica) recrie mecanismos de 

identificação/diferenciação, em que o reequilíbrio do indivíduo constitua o objectivo que 

se sobrepõe a qualquer outro, seja ele pessoal e/ou organizacional.  

Encarando a institucionalização como uma destas respostas, identificamos desde 

logo dificuldades neste processo. Porque o investimento individual se torna pouco 

provável; porque o envolvimento emocional nem sempre é adequado; porque (in) 

conscientemente representamos estas crianças como “difíceis”, “perturbadas”, 

“diferentes”; porque as organizações nem sempre permitem que se coloque em primeira 

linha as necessidades próprias daqueles que são a razão da sua existência. 

O sentimento de confiança, em si e nos outros, a capacidade de começar a sentir-

se idêntico e distinto, são o resultado esperado desta fase de desenvolvimento, que vai 

ter repercussão nas fases seguintes. 

O equilíbrio entre a confiança básica e a desconfiança representa a chave para 

uma melhor adaptação ao meio, permitindo ao sujeito confiar ou desconfiar, em função 

dos contextos e, portanto, agir de forma menos ingénua. Efectivamente, confiar é bom, 

mas não confiar sem limites, sob pena de sofrer dissabores de vária ordem. 

 Estas experiências determinarão, durante toda a nossa vida, a maneira como 

abordaremos cada assunto: com ou sem confiança – atitude básica que não pode deixar 

de moldar a forma como interagimos com o meio e nos posicionamos face aos outros e 

às situações.  

A criança aprende que pode confiar, porque integrada numa relação de segurança, 

mas que existem situações que deve temer. É desta discriminação que advirá uma 

personalidade confiante, mas realista e consciente dos perigos que algumas situações 

acarretam, pelo que é necessária uma análise de cada situação. A falta desta base 

segura pode traduzir-se em relações indiscriminadas de segurança (os bebés que vão a 

qualquer colo sem manifestações especiais de conforto/desconforto, …) ou em 

duradouros sentimentos de insegurança que os remetem para atitudes de inibição face 

ao meio, em particular o desconhecido, reagindo com angústia a qualquer alteração nas 

suas rotinas, espaços, …. Ora, quando falamos de base segura e de relações 

discriminadas, falamos de vinculação, desse laço precoce e interactivo que se estabelece 

entre a criança e uma figura particular, habitualmente a mãe. 

As perturbações da vinculação, directamente relacionadas com um sentimento de 
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confiança, mais ou menos consistente, afectam grande parte das crianças 

institucionalizadas, já que, como referido, se torna muito difícil estabelecer relações 

individualizadas. Convém, no entanto, referir que nos primeiros anos de vida, as 

perturbações da vinculação são frequentemente perturbações do contexto relacional e 

não da criança (Soares, 2000), pelo que, alterando-se o contexto, a perturbação se pode 

esbater. Ambientes reparadores e compensatórios podem reestruturar um padrão de 

vinculação que era inseguro, permitindo à criança vir a adquirir alguma confiança básica 

que lhe possibilite sair de si própria e explorar o meio mais activamente. 

Assim, a instituição deve representar um espaço reparador, capaz de desencadear 

nas crianças a aprendizagem da confiança em si e nos outros, condição determinante 

para que se desenvolvam saudavelmente. A organização institucional tem, por isso, de 

oferecer ambientes responsivos, afectuosos, significativos, sob pena de exacerbar, ainda 

mais, as lacunas desenvolvimentais que acima foram referidas.  

Faz, pois, todo o sentido reflectir sobre os modos como as instituições deverão 

funcionar para efectivamente tratar os reais problemas que impedem as crianças de 

crescer individual e socialmente. O reconhecimento do direito à protecção das crianças e 

jovens privados de meio familiar, capaz de lhes proporcionar oportunidades de 

socialização compatível com as exigências da inclusão na sociedade actual, passa, 

seguramente, pela criação de um meio facilitador, no sentido que lhe atribui Winnicott 

(1975), meio facilitador esse que exige muito mais do que proporcionar mesa, cama, 

roupa e cuidados elementares de saúde e higiene. 

Se as instituições circunscrevem a sua actuação a estes cuidados básicos; se se 

demitem de reparar ou desenvolver esses laços vinculativos iniciais indispensáveis na 

construção do eu; se se demitem de criar as condições de desenvolvimento emocional e 

cognitivo; se vivem em função da sua própria sobrevivência, então não só não cumprem 

o objectivo que norteia a sua existência, como se constituem, elas próprias, como mais 

um obstáculo ao desenvolvimento de uma identidade sadia. 

As dificuldades relacionais poderão ser transversais a todas as etapas de 

desenvolvimento do indivíduo. Assim, quando falamos de devolver a confiança às 

crianças institucionalizadas, não estamos apenas a falar de bebés. Estamos a falar de 

crianças de todas as idades, para as quais é vital (re)criar relações que se aproximem 

deste contexto de aprendizagem e crescimento por excelência. As crianças vêem o 

mundo pelos olhos dos adultos. Como defende Winnicott (1975, p.153) “a mãe é o 

percursor do espelho do bebé”, isto é, as crianças vêem-se a si próprias e à realidade 
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envolvente pelos olhos da mãe. A realidade que apreendem é mediatizada pelos outros 

significativos, de tal forma que a sua visão do mundo se transforma “no” mundo (Berger & 

Luckman, 1999, p.22). O indivíduo nasce naturalmente predisposto para o mundo 

exterior, isto é, aberto à sociabilidade, condição para se tornar homem e membro da 

sociedade. As primeiras relações constituem-se como um “molde” que define a 

interpretação da realidade. O ponto inicial deste processo é a interiorização, a apreensão 

ou interpretação imediata de um acontecimento objectivo como dotado de sentido, isto é, 

como manifestação de processos subjectivos de outrem, que desta forma se tornam 

significativos para o próprio. Esta apreensão começa com o facto do indivíduo “assumir” o 

mundo no qual os outros já vivem. O processo pelo qual esta construção se realiza é a 

socialização. É através deste processo que o indivíduo desenvolve um “universo 

simbólico” particular que lhe permite interpretar a realidade. Este processo é interactivo e, 

uma vez “assumido”, pode ser modificado e até recriado.  

É este o desafio central da instituição: oferecer à criança figuras responsivas e 

atentas, com as quais possa recriar a relação simbiótica inicial, para poder partir para a 

autonomização. Os olhos desses adultos serão as “novas lentes” que permitirão ver a 

realidade numa outra dimensão. E se estas lentes não forem suficientemente ajustadas, 

consistentes e seguras, a visão da criança e, portanto, a sua interiorização do mundo, 

será sempre “desfocada”… A socialização primária “filtra” para o indivíduo a interpretação 

do real, mediante processos de identificação aos outros significativos, permeados de uma 

multiplicidade de modos emocionais. Por meio desta identificação aos outros 

significativos, a criança torna-se capaz de se identificar a si mesma. A apropriação 

subjectiva da identidade e a apropriação subjectiva do mundo social representam as duas 

faces do mesmo processo de interiorização. A identidade é, assim, construída e 

legitimada pela sua colocação num dado contexto simbólico. Este contexto simbólico, 

como referido, constrói-se na relação com as figuras significativas, alargando-se 

progressivamente ao outro em geral, ao outro anónimo, cristalizando-se na consciência 

uma relação simétrica entre a realidade objectiva e a realidade subjectiva, ou seja, aquilo 

que é real “fora” corresponde ao que é real “dentro” (idem, p.179).  

Neste processo de identificação primária é construído o primeiro mundo da criança, 

e este mundo constitui os alicerces das interiorizações futuras, razão pela qual os 

processos que fazem apelo à reconstrução da socialização primária exigem um 

investimento muito consistente, sendo certo que a plasticidade será tanto maior quanto 

mais pequena for a criança.  

A maleabilidade estrutural e funcional, que potencia a eficácia das intervenções na 
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(re)configuração de processos e estruturas biopsicológicas,  e o desenvolvimento 

preferencial de aptidões fundamentais nos primeiros anos de vida, explicam a 

importância deste investimento (Wallon, 1968). Daqui ressalta a relevância da 

intervenção precoce, base paradigmática em qualquer processo terapêutico. No contexto 

institucional, precoce quer dizer “desde o primeiro minuto em que é sinalizada a situação 

de risco…”. Ou seja, desde o primeiro encontro, a criança tem de se perceber como alvo 

de atenção particular, segundo um modelo relacional que a ajude a reconstruir as 

experiências anteriores. Tomar consciência dos sofrimentos inerentes às experiências 

iniciais no contexto familiar é ao mesmo tempo um processo doloroso e imprescindível 

para que a criança se liberte dos sentimentos negativos inscritos na sua memória.  

Como poderá a instituição de acolhimento responder a este desafio?  

Quais as principais necessidades que a instituição deve cuidar de reparar a fim de 

que as crianças que acolhe possam ocupar um lugar digno na sociedade em que 

vivemos? 

Entre muitos outros, poderemos enumerar alguns indicadores que objectivem até 

que ponto esta se constitui como ambiente compensatório às lacunas da socialização 

primária, pela reconstrução de modelos relacionais que permitam à criança vir a adquirir 

alguma confiança em si e nos outros: 

- Relação individualizada: estimular a expressão de desejos, necessidades e 

sentimentos presentes e passados; mostrar que existem adultos genuinamente 

empenhados no seu bem-estar e progresso;  

- Conversar sobre a necessidade e o porquê das regras de convivência em grupo 

na instituição, na escola, …; 

- Desafiar a inteligência das crianças, fazendo-as participar activamente na 

construção das regras colectivas a consagrar na instituição; 

- Estar atento a todos os momentos da vida da criança e não deixar passar em 

branco os conflitos que esta possa ter provocado ou sofrido; 

- Devolver à criança numerosos sinais que a confirmam como uma pessoa valiosa 

para os adultos que trabalham na instituição:  

• ambiente físico muito cuidado, com o envolvimento sistemático das crianças 

no seu arranjo, conservação e embelezamento;  
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• assegurar que as refeições ocorrem num ambiente calmo, em que crianças 

e adultos podem conviver harmoniosamente; 

• cuidados com a sua apresentação pessoal, desde o vestuário, a higiene 

diária, os acessórios; 

• cuidado com o material escolar, a vigilância da sua manutenção, assim 

como assegurar que a criança leva para a escola o material adequado;  

• assegurar que se levanta a horas e cumpre horários;  

• assegurar que existe um adulto que diariamente acompanha a criança à 

escola; 

• assegurar que existe um adulto que diariamente conversa com ela sobre o 

que aconteceu na escola, observa os seus cadernos escolares e organiza o 

seu estudo das matérias; 

Sabendo-se que a fragilidade psíquica destas crianças é praticamente uma 

constante; que o impulso de “busca do objecto” no meio exterior (furto, incapacidade em 

adiar a satisfação de desejos e necessidades, …) poderá ser entendido como uma 

tentativa de recuperar o objecto amado traumaticamente perdido; que a disruptividade 

representa muitas vezes um apelo à contenção exterior; que sem uma integração 

precoce do eu, ou seja, sem o desenvolvimento de um sentimento de ser uma pessoa no 

próprio corpo, os níveis mais evoluídos de organização psíquica podem não ser 

atingidos, poder-se-á também perguntar: 

As crianças dão sinais de que a institucionalização lhes provoca infelicidade?   

- Quais os sinais mais frequentes? 

Furto / roubo? Medo? Agressividade? Desinteresse pelo estudo e aprendizagem? 

Apatia? Tristeza? Isolamento? Submissão aos mais fortes? Perturbações alimentares 

e/ou do sono? Enurese/encoprese? Problemas físicos recorrentes (perturbações 

gastrointestinais, problemas respiratórios, quadros clínicos mal esclarecidos com 

repercussões no crescimento e desenvolvimento, …)? Atraso na linguagem? 

- Como é que o pessoal age quando a criança dá sinais de estar infeliz ou 

desconfortável? 

- O que falta fazer para que a criança se sinta segura na instituição? 
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Estes indicadores podem, também, ajudar a perceber o real papel da instituição na 

reparação da confiança básica das crianças, constituindo-se como espaço 

ressocializador e terapêutico, e não como “depósito” de ilusória resolução de problemas 

sociais. 

Sabendo-se ainda que, para a maior parte destas crianças se perspectiva o retorno 

à família, e que a descontinuidade das relações precoces é um factor predisponente para 

a organização patológica que Bowlby designou de “psicopatia do afecto”; sabendo-se que 

muitos destes pais mantêm uma relação relativamente saudável com os afectos e as 

emoções, apesar de muitos serem, eles próprios, carenciados de modelos relacionais 

consistentes; sabendo-se que a observação e modelagem representam estratégias de 

aprendizagem por excelência; sabendo-se que o trabalho de ressocialização, com a 

necessária reconstrução do universo simbólico, pode ser comprometido devido à 

impossibilidade de conservar esse mesmo universo simbólico no contexto familiar, cabe 

também questionar: 

Que intervenção (não) é feita com a família? Como conciliar o aprendido nas 

instituições de socialização secundária com o apreendido e valorizado na família? 

- Quando existem visitas e/ ou idas a casa, há a preocupação de observar se 

ocorrem episódios em que são os próprios pais a reforçar e incentivar os filhos à prática 

de comportamentos de confronto, de desrespeito pelas instituições e pelas pessoas, e de 

desvalorização das aquisições possibilitadoras da inclusão? 

- Que perspectivas de intervenção são concebidas com vista ao tratamento das 

contradições entre a socialização familiar e institucional? 

- Os pais participam nas rotinas da instituição?  

- Os pais estão presentes nos momentos importantes das crianças – aniversário, 

reuniões de escola, discussões em equipa?  

- Os pais podem visitar os filhos a qualquer hora, ou existem horários rigidamente 

estipulados?  

- E esses horários coincidem com actividades/rotinas estruturantes (hora do deitar, 

da refeição, de actividades escolares ou de desenvolvimento, …)?  

- Os pais podem apropriar-se dos espaços dos seus filhos ou existem espaços 

próprios para as visitas?  
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- Quem está presente durante a visita?  

- Os pais são orientados em termos de interacção com os filhos?   

- Como e quem desenvolve esse trabalho? 

Reconhecendo-se como fundamental acreditar que, mesmo em crianças 

gravemente privadas de um meio minimamente estruturante, que vivenciaram situações 

muito dramáticas, nem todo o funcionamento infantil está comprometido; que existem 

sempre partes do aparelho psíquico que resistem ao invasor, permitindo à criança 

encontrar ainda capacidade de se reorganizar, desde que acreditem nela e lhe forneçam 

condições para tal; e que isto implica, como diz Pedro Strecht (1999, p.39), “projecções 

antecipatórias positivas” por parte de quem lida com estas crianças; e que, por isso, as 

representações que os profissionais detêm sobre o seu próprio papel se consubstanciam 

como elemento fundamental neste processos, pode caber também a pergunta:  

Estas crianças vão conseguir tornar-se adultos socialmente integrados, 

responsáveis e psiquicamente organizados? 

- Quais as condições mais relevantes a criar nas instituições a fim de lhes ser 

possível transformar estas crianças em adultos socialmente integrados? 

- Quais os principais obstáculos que as instituições enfrentam para criar contextos 

de ressocialização verdadeiramente reparadores?  

- Como poderiam ser contornados? 

5.2. Autonomia vs. Vergonha e dúvida 

O segundo estádio – autonomia/dúvida e vergonha – é caracterizado por uma 

contradição entre a vontade própria (os impulsos) e as normas e regras sociais que a 

criança tem que começar a integrar. É altura de explorar o mundo e o seu corpo, e o meio 

deve estimular a criança a fazer as coisas de forma autónoma, não sendo alvo de 

extrema rigidez, que deixará a criança com sentimentos de vergonha. De facto, afirmar 

uma vontade é um passo importante na construção de uma identidade.  

A capacidade crescente da criança para controlar as funções corporais (é capaz de 

se dirigir e conseguir o objecto pretendido, os seus movimentos são mais precisos e 

ordenados, começa a ser capaz de controlar os esfíncteres, …), assim como o 

aparecimento de novas capacidades motoras e de linguagem, reforçam um sentimento 
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de autonomia, um sentido de ser capaz, a possibilidade de exprimir os seus desejos e 

necessidades. Desenvolve-se, assim, um sentimento de autodomínio, sem perda do 

amor-próprio, um sentimento de livre arbítrio, de poder dizer sim ou não, de acordo com 

os seus desejos e necessidades. 

A criança coarctada na sua capacidade exploratória, seja em virtude de um super 

controlo das figuras significativas, seja porque as suas realizações não são valorizadas, 

seja, ainda, porque o seu meio é pobre ou vazio de estimulação, tende a perder o sentido 

de autodomínio, do querer e do conseguir. Limitada ou impossibilitada de descobrir as 

suas próprias capacidades, instala-se uma situação favorável à interiorização de uma 

propensão para duvidar de si mesma, o que, por sua vez, induz uma propensão para se 

retrair quando enfrenta situações até aí desconhecidas. Um ambiente que não facilite à 

criança a responsabilização adaptada às suas capacidades, permitindo-lhe aumentar a 

confiança nestas, origina sentimentos de inferioridade, de não ser boa o suficiente, 

sentimentos que se podem arrastar ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Por outro lado, se a criança não conhece limites, se tudo lhe é permitido, se as suas 

explorações não são orientadas, se não é confrontada com os insucessos e ajudada a 

ultrapassá-los, se nada lhe é negado, se livremente explora tudo o que pretende, o seu 

desenvolvimento pode igualmente ficar perturbado. O sentimento de que pode fazer tudo 

sem restrições pode ser tão impeditivo da realização como a vergonha e a dúvida, porque 

o seu comportamento é frequentemente desorganizado, não orientado e hedonista. A 

criança perde-se na sua própria ânsia de autonomia, se não existem “contentores” que 

definam o que pode ou não ser feito, base da aprendizagem da interacção social, da 

capacidade de concentração, da resistência à frustração, do comportamento dirigido. 

Vergonha e dúvida são, portanto, factores importantes para o desenvolvimento do 

indivíduo, independente e responsável, desde que sejam convenientemente elaboradas, 

que o mesmo é dizer, desde que não instalem sentimentos de incapacidade.  

O sentimento de ser capaz deve ser temperado com alguma contenção, sob pena 

de a realização ficar tão comprometida como quando os sentimentos de vergonha e 

dúvida asfixiam qualquer iniciativa. O balanço entre estes dois pólos representa a base 

para o desenvolvimento de uma moralidade, que ditará restrições ao desejo de 

autonomia, pela aprendizagem dos constrangimentos internos e externos. 

 Uma certa contenção, derivada da percepção destes limites é útil, porque obriga o 

indivíduo a reflectir sobre as vantagens e limites das suas acções. Por sua vez, uma certa 

impulsividade pode ser libertadora, não só na medida em que permite a expressão 
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genuína do querer individual, mas também porque estimula o indivíduo a confrontar-se 

com situações mais complexas e, eventualmente, conflituais, e, assim, desenvolver 

respostas adaptativas mais elaboradas. 

A resolução deste conflito resulta, portanto, do balanço dinâmico entre as duas 

vertentes, autonomia vs. vergonha e dúvida. Uma personalidade equilibrada será capaz 

de autonomia e criatividade, enquadradas em regras e valores que a sociedade, a 

moralidade e a ética impõem. 

Como (re)elaborar o saudável balanço entre estes dois pólos?  

Faz, pois, todo o sentido interrogar se as experiências de institucionalização são 

suficientemente estimulantes das capacidades exploratórias e de realização das crianças 

retiradas do meio familiar. Se é fundamental (re)criar espaços de socialização primária 

que se constituam como modelos relacionais (re)organizadores do psiquismo para que a 

criança possa vir  a resolver os seus conflitos de identidade. Se a estimulação precoce 

das crianças é determinante para que se entreguem a actividades propiciadoras de 

descoberta e de desenvolvimento das cognições, compreende-se a centralidade que 

assumem os projectos de ocupação das crianças.  

De que estamos a falar?  

Falamos da necessidade de proporcionar às crianças actividades e experiências 

diversificadas, de as incluir nas tarefas diárias à medida das suas capacidades, de as 

responsabilizar e reforçar os seus desempenhos e, sobretudo, de lhes permitir a livre 

expressão dos seus desejos e da sua criatividade. Falamos de actividades orientadas, 

organizadas e estruturadas em função de objectivos de desenvolvimento. Falamos da 

apropriação do espaço em função dos seus próprios desejos. Falamos da participação 

nas rotinas da casa. Falamos de figuras de autoridade que representam os primeiros 

contentores e organizadores da actividade da criança. Falamos de permitir à criança ser 

ela própria, distinta de todas as demais, de atender às suas expressões individuais do ser 

e do sentir, sem esquecer, contudo, que, por muito autónoma que uma criança pareça, 

ela precisa sempre de apoio, de completar o círculo que a leva da base segura ao 

comportamento exploratório, e que a traz de volta. E que quando este círculo é quebrado, 

aparentemente porque a criança se “desenvencilha” sozinha, este comportamento só 

ilusoriamente conduz a uma verdadeira autonomia. Na verdade, o que o prestador de 

cuidados está a dizer à criança é que não está disponível, assim reforçando nesta a 

incapacidade de fechar o círculo, e de “recarregar “ as baterias que só o regresso à base 

segura permite. Falamos, em última análise, de prestadores que, como diz Robert Marvin 
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(2007), funcionem como os “carregadores das baterias dos computadores ou dos 

telemóveis”. Quando a energia se esgota, é necessário fazer durante algum tempo a 

ligação ao carregador, para que novamente se possa funcionar. A criança afasta-se, 

brinca, explora, mas em momentos de fragilidade, de cansaço, de insucesso, necessita 

de ser recarregada, necessita de regressar ao início do círculo, ao colo e ao afecto para, 

revitalizada, poder (re) iniciar um novo ciclo de exploração e de autonomia. Se o 

carregador falhar, ou porque está ausente ou porque ele próprio não tem energia 

suficiente, a criança tenderá a tentar encontrar em si própria ou no meio os reforços que 

lhe permitam continuar, ou então ficará “tolhida” na sua autonomia, dependente da figura 

prestadora, remetida à vergonha e à dúvida. Só um “carregador” suficientemente 

disponível e atento tornará possível desenvolver na criança suficiente confiança em si e 

nos outros para que se torne capaz de ver o mundo como este é, com potencialidades e 

constrangimentos, onde, por vezes, temos de nos conter e actuar de acordo com o pré-

estabelecido, mas onde podemos também, de forma organizada, expressar novas formas 

de ser e estar, formas essas que são, ao fim e ao cabo, o motor do desenvolvimento 

pessoal e social. 

As experiências de institucionalização têm, assim, de se constituir como espaços 

contentores de base segura, onde a criança se desenvolva como ser autónomo e 

responsável, e moralmente capaz. E isto implica que todos os prestadores de cuidados 

se envolvam na relação com a criança, se constituam como efectivos “carregadores de 

baterias”, presentes sempre que a criança necessita de regressar à base segura. Isto 

implica também que cuidar de crianças não pode ser entendido como uma actividade 

meramente profissional, em que as tarefas são desempenhadas quase automaticamente. 

O pessoal das instituições de acolhimento de crianças tem de ser rigorosamente 

seleccionado, formado e acompanhado, pois a sua fragilidade repercutir-se-á 

inevitavelmente no desenvolvimento das crianças. A sua saúde mental, a sua vocação e 

satisfação, a sua representação de si próprio e do seu papel social são determinantes 

para que este espaço seja efectivamente um (re)organizador da vida psíquica da criança 

ao seu cuidado.  

Nestas crianças, o trabalho à volta das questões da separação, da perda e dos 

sentimentos de pertença são fundamentais, no sentido de a ajudar a crescer. O ambiente 

tem de desenvolver mecanismos de contenção e de reparação das feridas narcísicas, 

base para as crianças poderem acreditar no futuro. Precisam de adultos que lhes 

devolvam a esperança, que acreditem incondicionalmente nelas, sobretudo porque 

muitas vezes essa esperança foi coisa que nunca conseguiram criar ou tolerar nelas 
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próprias (Strecht, 1999, p.77). Só assim poderão reencontrar o prazer de crescer, 

assente na confirmação das suas competências e no reforço positivo e ajuda para 

ultrapassar vulnerabilidades. Sem isto, permanecerão presas a um sofrimento que não 

sabem codificar ou dar significado.  

Ouvir e estar disponível para partilhar um sofrimento pode, assim, ser muito mais 

essencial do que perguntar ou interpretar. Mas fazer disto o trabalho diário exige uma 

estrutura psíquica bem organizada, capacidade de reflexividade contínua sobre as 

representações e as práticas, abertura constante à adaptação, em função de cada 

criança em particular e, sobretudo, relações verdadeiras e empáticas, que se efectivem 

como modelos de relação plausíveis. O plano futuro destas crianças nunca poderá ser 

avaliado com certezas duradouras, o que obriga a uma vigilância periódica de toda a 

equipa, mesmo quando a evolução pareça favorável, e por um tempo habitualmente 

longo. Uma equipa estruturada, que sirva de suporte ao trabalho diário, é essencial, 

assim como que nenhum profissional fique sozinho na orientação dos casos, sob pena de 

ser confrontado com um forte impacto emocional, aumentando a probabilidade de 

decisões / orientações imbuídas dos próprios valores e preconceitos, onde as 

necessidades reais das crianças se subordinam aos interesses dos adultos. 

A rígida divisão do trabalho é outra variável a ter em atenção pois, por um lado, 

pode dificultar o próprio trabalho em equipa e, por outro, reforçar o sentimento de 

fragmentação, tantas vezes presente nestas crianças. Só um ambiente coeso, onde 

todos se impliquem genuinamente na relação com a criança e com os pares, poderá 

desenvolver o sentimento de unicidade. Estes processos abarcam uma multiplicidade de 

problemas nas suas vertentes biológica, psicológica e social. Trabalhar e discutir estas 

situações em reuniões de equipa é, portanto, fundamental. Mas trabalhar em equipa faz 

apelo, também, a modelos de relação e de partilha apropriados. 

A instituição tem de representar um espaço próximo do psicoterapêutico, 

oferecendo condições que tornem suportável o sofrimento de um processo de total 

reestruturação interna, em ruptura aberta com as aquisições anteriores. Os 

acontecimentos passados terão de ser redefinidos, numa (re)construção biográfica que 

reoriente o processo identitário. Tem, portanto, de se construir como inovadora, criando 

condições de verdadeira implicação de todos os intervenientes, condição fundamental 

para o sucesso da sua missão. Assim, a satisfação das equipas assume uma dimensão 

institucional e não pessoal. Só uma teia de relações satisfatórias poderá gerar um 

contraponto forte com o padrão de relacionamento interiorizado pelas crianças e jovens 

(Queiroz, 2007). 
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Se é fundamental estimular a expressão de desejos e necessidades, para que a 

própria apropriação de uma linguagem minimamente elaborada se torne possível, faz 

todo o sentido questionar até que ponto os processos comunicacionais dentro das 

instituições traduzem um investimento consistente na qualidade das interacções, seja 

entre os adultos, seja entre adultos e crianças.  

Os princípios da comunicação traduzem as relações de poder e de controlo social, 

e convertem-se nos seus portadores e transmissores (Bernstein, 1996). Quando se fala, 

não se transmite apenas o conteúdo objectivo do discurso. A legitimação e impacto da 

mensagem são limitados pela voz que a transmite. Muito precocemente, a criança 

percebe diferentes discursos e reacções nos outros consoante o estatuto do transmissor. 

Os pais (ou substitutos) introduzem e mantêm princípios de conduta e de carácter, isto é, 

conceitos de ordem social, relação e identidade. Noutras palavras, a comunicação e a 

linguagem desempenham uma prática regulativa através da qual o indivíduo vai 

interiorizando regras, normas e valores, e vai percebendo e interiorizando o lugar e 

estatuto social de cada um. O pai tem um determinado estilo de comunicação, e um 

determinado impacto; a mãe tem um outro estilo e um outro impacto; o professor, os 

vizinhos, as outras crianças, …carregam subjectivamente no discurso formas de poder e 

de controlo social que, lenta e progressivamente são apropriadas pelo indivíduo, 

classificando-o a ele e aos outros. Esta classificação estabelece a ordem e quem é dono 

da ordem. Na medida em que se aceita o princípio de classificação, aceitam-se as 

relações de poder que lhe estão subjacentes. E aceitando-se a classificação, a ordem 

oficial não só é aceite, como incorporada de forma viva na consciência, tornando-se um 

elemento chave na construção da identidade individual e colectiva. 

Uma criança socializada numa dada família ou contexto é, assim, “naturalmente” 

portadora de uma projecção simbólica particular, em que o tempo está marcado por uma 

série de deslocações no seu tratamento e conduta esperada. Reelaborar os processos 

comunicacionais representa, assim, para estas crianças, reelaborar não apenas a sua 

própria linguagem mas também, a partir dela, a representação simbólica de si e do 

mundo, já que a própria comunicação e linguagem representam processos contentores. 

Terão as instituições capacidade para (re)organizarem a sua dinâmica relacional 

em função deste objectivo? 

A instituição tem, então, de se constituir como um ambiente harmonioso, próximo 

do que idealmente ocorreria numa família equilibrada, em que cada um se sinta 

genuinamente respeitado. E isto passa, entre outras questões, pela necessidade de 
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ambientes colectivos calorosos e calmos (Queiroz, 2007). A qualidade relacional assume, 

portanto, uma dimensão objectiva e central na (re)ssocialização destas crianças e jovens. 

Cabe, pois, perguntar: 

Qual a qualidade das interacções entre os adultos? 

- O que é que não deve acontecer na relação entre adultos, a fim de que estes 

possam ser um modelo de referência para as crianças? 

- Quais os princípios de relacionamento interpessoal em que os adultos devem 

investir de modo a fornecer um modelo relacional construtivo, estruturante e securizante? 

• não competirem uns com os outros; 

• não procurarem valorizar-se à custa da desvalorização dos outros; 

• ter uma visão positiva sobre o erro e não catalogar os outros em função dos 

erros que possam cometer; 

• ter uma visão positiva sobre os outros, investindo nas suas potencialidades 

e capacidades de evolução; 

• discutir os conflitos e divergências em reunião de equipa, sempre na 

perspectiva de que o conflito e o erro podem ser oportunidades de 

aprendizagem e de aperfeiçoamento; 

• divisão do trabalho suficientemente organizada, para cada qual saber o que 

esperam de si, mas pouco hierarquizada, possibilitando a implicação de 

todos em todas as coisas, de acordo com as suas competências 

profissionais e pessoais; 

• congruência – ser verdadeiro consigo próprio e com o outro; 

• consciência assumida de que as relações interpessoais são inevitavelmente 

atravessadas pelo conflito; 

• assumir a necessidade de trabalhar o conflito nas relações interpessoais 

entre adultos: como? Que procedimentos são habitualmente utilizados?; 

• modo de falar, de cumprimentar, … 
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Qual a qualidade das interacções entre adultos e crianças? 

- Quem está em relação directa com as crianças no quotidiano? 

- Quais as tarefas que são realizadas nessa interacção? 

- Quem está com as crianças quando estas estão a estudar? 

- Quem está com as crianças quando estas tomam as refeições? 

- Quem está com as crianças quando estas vão para a escola? 

- Quem acompanha as crianças nas tarefas de arranjo dos vários espaços? 

Quarto? Sala de jantar? Outros? 

- Quem fica com as crianças de noite? Como é preparado o deitar? 

- Quem brinca com as crianças? Como são desenvolvidas essas brincadeiras  

- Cumprimentar, modo de falar com as crianças, … 

- Como se mostra que se gosta de estar com a criança? 

• mostrar-se afável, disponível e bem disposto; 

• conversar naturalmente com a criança, sem demonstrar sinais de 

impaciência; 

• participar activamente nas actividades propostas, incentivando a criança a 

empenhar-se e a entusiasmar-se; 

• cantar, brincar, rir,… 

• cuidado com o arranjo pessoal durante o trabalho; 

• utilização de uma linguagem positiva relativamente ao trabalho e às 

crianças. 

Qual a qualidade das interacções entre as próprias crianças? 

- Os conflitos são frequentes? Quais as causas mais comuns? Como são 
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resolvidos? 

- As crianças dão sinais de (des)agrado na interacção com os pares? Quais os 

sinais habituais? 

Agressividade (bater, morder, destruir, …); Competição; Choro; Amuo; Isolamento; 

Submissão; Apatia. 

É no exercício de actividades concretas que a criança se percebe como ser capaz 

ou incapaz. É, portanto, necessária a sua implicação directa para que ela se perceba 

como autónoma. Ora, qual a participação que têm na definição do seu quotidiano? As 

rotinas estão instaladas e são para cumprir. Os horários são predefinidos para todos. Os 

espaços – físicos e afectivos – são organizados para todos. As roupas, os objectos, os 

brinquedos, … são frequentemente definidas sem a auscultação dos mesmos. A 

impessoalidade é uma constante na vida destas crianças. Os seus desejos e 

necessidades são, em primeira instância, definidos por quem deles cuida. 

Haverá aqui lugar para uma aprendizagem da participação? Ou estaremos 

sobretudo a reforçar a sujeição, a dependência e a desvinculação? 

O “empowerment” passa pelo reforço de capacidades e competências. Mas para 

estas serem desenvolvidas, o indivíduo tem de ter margens de liberdade, onde a 

criatividade se manifeste, onde a sua opinião seja confrontada com a de outros e seja 

valorizada, e onde possa rever-se nos outros como um ser único, capaz de se (re) 

construir continuamente. 

Arredado da participação, mero peão e instrumento do poder dos outros, o 

indivíduo vai procurando grupos de referência onde possa exercitar a necessidade de ter 

algum protagonismo. Assim, o ambiente institucional, que se deveria configurar como 

modelo de socialização, pode “atirar” o indivíduo para as margens da sociedade, num 

processo de discriminação que o conduz a procurar identificações em grupos cujos 

valores e normas vigentes são desviantes (Dubet, 1991). 

Recriar espaços (físicos e relacionais) que permitam às crianças perceber o quão 

são importantes, requer um forte investimento e cuidados minuciosos na apresentação 

dos próprios espaços. Sentindo-se merecedora de atenções e cuidados, a criança poderá 

apropriar-se deste espaço organizado e organizador, através de um processo de 

introjecção de características ambientais, permitindo-lhe valorizar-se, estruturar-se e 

organizar-se. 
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Esta valorização da organização, da limpeza e do cuidado, passa, também, pela 

valorização das tarefas que são necessárias para a concretização de um ambiente 

cuidado. Fazer sentir que estas tarefas são menos “nobres”, relegando-as para pessoal 

menos qualificado, pode reforçar nas crianças sentimentos de desvalorização, já que 

estas são precisamente as tarefas em que mais frequentemente revêem os seus 

contextos de socialização primária. Talvez por isso rejeitem tanto estas actividades e 

tenham tanta dificuldade em aceitar que o seu futuro profissional possa passar pelo 

trabalho manual.  

A partilha destas tarefas pelos próprios utentes, mas também pelo pessoal mais 

“qualificado”, técnicos inclusive, pode contribuir para a sua valorização. De referir ainda 

que se trata de actividades que promovem mudanças ao nível do sentir e do pensar. A 

confusão entre mundo interior e exterior é uma das características de “não organização 

do eu”.  

Sabendo-se que, nestas crianças, as fronteiras entre o “dentro” e o “fora” se 

encontram diluídas, a intervenção tem de se fazer orientada para estes dois espaços: o 

exterior, pela existência de um espaço próprio que permita o reconhecimento de uma 

individualidade, e a necessidade de regras e limites, configurando-se como espaços 

contentores de base segura; o interior, pelo suporte afectivo em que essencialmente se 

oferece à criança um modelo relacional com adultos e outras crianças, permitindo-lhes 

ganhar internamente uma confiança no mundo exterior que facilite a reorganização do 

seu próprio universo infantil. Se há falhas no meio exterior contentor, a criança tem 

dificuldade em organizar a sua própria contenção (Strecht, 1999).  

Se a participação é base de aprendizagem e experimentação de papéis; se a 

capacidade de se projectar no futuro passa por estas experiências diversificadas; se a 

criança deve ser reforçada positivamente naquilo que (ainda) não consegue fazer; se é 

na medida em que pode participar que apreende as convenções e a ordem social, cabe 

ainda questionar:  

Como é que a instituição pode promover na criança a autonomia? Que participação 

têm as crianças na definição de regras e rotinas da casa?  

- Assegurar que um adulto está presente e a incentiva, ajuda e orienta; 

- Assegurar que a criança pode sentir a “casa” como sua: 

• poder movimentar-se em todos os espaços (cozinha, lavandaria, …), 
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apreendendo a sua função e, na medida das suas possibilidades e 

capacidades, ajudar nas tarefas aí desenvolvidas; 

• ter o seu próprio espaço e poder decorá-lo a seu gosto; 

• poder convidar amigos da escola para brincarem algum tempo em conjunto; 

• poder exprimir os seus gostos (alimentares, de vestuário, …) e vê-los, 

quando possível e adequado, satisfeitos;  

- Colocar à disposição da criança actividades diversificadas e orientadas, deixando-

a explorar os materiais e as possíveis utilizações: 

Como é estruturado o dia das crianças? Quais as actividades desenvolvidas? 

Quem está com as crianças no desenvolvimento dessas actividades? Quem 

programa/planeia as actividades? Qual a participação das crianças na definição das 

actividades? 

- Permitir à criança que recrie e mime situações do dia a dia, e estar atento às suas 

expressões de desconforto, medo ou dúvida; 

- Deixá-la fazer as coisas que consegue sozinha, mesmo que demore mais tempo; 

-Incentivá-la a fazer os trabalhos escolares, observar atentamente as suas 

dificuldades neste desempenho, identificá-las e conceber meios de acompanhamento e 

superação das dificuldades ligadas à relação com a escola e a aprendizagem;  

- Encorajá-la a cumprir as regras, incluindo-a na sua própria definição, reforçando-a 

sempre que as cumpre, e chamando-a a atenção sempre que se “desvia”; 

- Promover reuniões de grupo com vista a reflectir e desenvolver a argumentação 

sobre as regras que é desejável implementar no quotidiano; 

- Promover sessões de grupo para debater situações de não cumprimento de 

regras e incentivar a participação activa das crianças nas medidas disciplinares a tomar 

em cada situação. 

5.3. Iniciativa vs. Culpa 

O terceiro estádio – iniciativa/culpa – é o prolongamento da fase anterior, mas de 

forma mais amadurecida. A criança já deve ter capacidade de distinguir entre o que pode 
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fazer e o que não pode fazer. Este estádio marca a possibilidade de tomar iniciativas: a 

criança experimenta diferentes papéis nas brincadeiras em grupo, imita os adultos, tem 

consciência de ser “outro” que não “os outros”. 

O raio de acção e exploração da criança alarga-se, o que a torna mais curiosa e 

imaginativa, e é capaz de uma maior compreensão das coisas e das pessoas. A 

imaginação permite-lhe criar e assumir diferentes papéis, num “faz-de-conta” que recria a 

identificação às figuras significativas. A linguagem, por outro lado, permite-lhe manter 

conversas com os outros, colocar questões, verbalizar as suas necessidades, desejos, 

sentimentos e pensamentos, o que lhe possibilita acumular informação no aqui e agora e, 

a partir dela, imaginar o que poderá ser no futuro, ou seja, experimentar e projectar-se 

em papéis diversificados, base indispensável na construção da identidade. 

A capacidade de iniciativa traduz-se quer ao nível dos pensamentos, quer das 

acções; a criança, agora consciente da sua independência como ser autónomo, é capaz 

de usar toda a sua energia no sentido do seu prazer, no sentido de fazer e produzir 

coisas novas. 

Este sentimento é, no entanto, acompanhado por um sentimento de medo de não 

fazer bem, de ser descoberta em falta, pois já é capaz de autocrítica, o que a leva a 

sentimentos de culpabilidade. Se as faltas são reforçadas, se a criança é alvo de 

depreciação devido aos seus insucessos, se este sentimento de culpa não é 

saudavelmente temperado com um reforço positivo daquilo que consegue fazer, poderá 

fechar-se no medo do insucesso, recusando ter iniciativa sempre que a situação lhe 

surge como complexa (ou simplesmente nova). Esta atitude não deixará, como se 

compreende, de ter repercussões em termos de aquisições de competências, pois a 

recusa na exploração de novas actividades e aprendizagens impedi-la-á de avançar.  

A descoberta da genitalidade – fase genital na teoria Freudiana – concorre também 

para estes sentimentos, pelas restrições sociais habitualmente ligadas a esta exploração. 

É o estádio da curiosidade infantil, não só relativamente à descoberta da sexualidade, 

mas ao mundo em geral. Esta genitalidade, ainda rudimentar, conduz ao primeiro desejo 

de ser como o pai ou como a mãe, de tomar o lugar destes, numa trama conflitual que 

Freud designou de Complexo de Édipo, e cuja resolução passará pela identificação ao 

progenitor do mesmo sexo, e renúncia ao desejo libidinoso relativamente ao progenitor 

do sexo oposto. Segundo a teoria psicanalítica, isto acontece basicamente pelo medo 

que surge na criança de ser descoberta, e perder o amor da mãe, ou ser castigada 

através da castração.  
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A resolução do complexo de Édipo, com a internalização dos imagos parentais e o 

aparecimento de uma outra instância da personalidade – o superego – resulta no 

sentimento moral que restringe e limita o horizonte do permitido, e determina igualmente 

a direcção para o possível e o tangível, levando a criança a “descentrar-se dos sonhos e 

da fantasia, e a posicionar-se no real “ (Erickson, 1972, p.126). 

O sucesso neste estádio parece ser fulcral para o desenvolvimento da identidade, 

na medida em que, por um lado, a criança sente, sem culpabilidade, que pode ser o que 

imaginar ser, que os papéis que a sociedade lhe oferece podem ser desempenhados por 

ela se assim o desejar. Por outro lado, o sentimento de iniciativa é temperado pela 

consciência dos limites impostos pelas convenções culturais, apreendidas no meio social 

em que vive. 

Só a interiorização das normas e regras de conduta, dos valores éticos e morais, 

permite que a criança encontre este equilíbrio, base de um percurso de desenvolvimento 

pessoal e de integração social bem sucedido. Os limites, até aqui essencialmente 

externalizados pelas figuras parentais, vão constituir constrangimentos internos, ou a 

consciência individual, que nos orienta para atitudes adaptativas em função dos 

contextos e objectivos em causa. 

Todavia, como se empenharam em demonstrar os sociólogos, esse processo de 

interiorização de regras está longe de ser uniforme e homogéneo, está sobretudo longe 

de ser independente das condições e modos de vida das famílias de que as crianças são 

originárias. A interiorização de regras ocorre sempre num dado grupo social que 

representa oportunidades e limites que podem tornar essa aprendizagem mais ou menos 

rica, mais ou menos conseguida. Nascer numa família que não consegue providenciar 

autonomamente a sobrevivência dos seus membros, cuja relação com o trabalho é 

intermitente ou pouco gratificante, que enfrenta a sobrevivência no dia a dia e não 

perspectiva o futuro, é seguramente uma situação muito diversa da que ocorre numa 

família de classe média ou alta. A própria relação com as regras sociais, assim como com 

os valores que lhes estão subjacentes, depende estreitamente da materialidade da 

existência quotidiana, do universo de relações em que se pode tomar parte, tal como do 

valor simbólico que é socialmente atribuído ao meio de que se faz parte (Herpin, 1982). 

Se é certo que só a assimilação de uma cultura permite ao indivíduo uma iniciativa 

produtiva, integradora e potenciadora da sua criatividade, porque balizada por interdições 

que ditam até onde se pode ir, não é menos certo que existem culturas que estão longe 

de proporcionar ao indivíduo a resolução adequada desta fase de desenvolvimento 
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psicossocial.  

Noutros termos, e procurando descortinar relações entre a interioridade individual e 

o seu meio relacional, pode dizer-se que a interiorização das interdições desempenha um 

importante papel na construção do superego de que falava Freud, sem ignorar que essas 

mesmas interdições são construídas no quadro de uma cultura particular através da vida 

em grupo. Assim, se a Psicologia reforça a necessidade de interiorização das regras e 

das figuras de autoridade, incorporadas na instância da personalidade designada de 

superego, e que se deseja se encontre estruturada no final da resolução deste conflito, a 

Sociologia, por seu turno, abre um campo de reflexão sobre as causas das rupturas no 

processo de socialização, demonstrando as circunstâncias em que o indivíduo (não) tem 

oportunidade de criar um universo simbólico objectivado em tipificações socialmente 

válidas. 

Psicologia e Sociologia complementam-se, assim, no esclarecimento da pluralidade 

de factores, bem como das suas relações mútuas, que (in)viabilizam a resolução 

equilibrada do conflito iniciativa/vergonha e culpa. A Psicologia, esclarecendo que o 

equilíbrio entre estes dois termos é a causa próxima do sucesso deste processo. A 

Sociologia, explicando que este equilíbrio pode ser dificultado ou mesmo impedido por 

fenómenos sociais exteriores ao indivíduo, e que se lhe sobrepõem.  

De facto, e como defende Merton (1968), a cultura pode ser entendida como o 

conjunto de meios colectivos de que o homem dispõe (ou a sociedade) para controlar e 

manipular o meio em que vive. Defende igualmente que determinadas “anormalidades” 

da estrutura social dão lugar à produção de (sub)culturas que se afastam daquela que é 

maioritária ou dominantemente aceite.  

A actividade social comporta, portanto, formas de agir, de pensar e de sentir que o 

indivíduo não escolheu e que, precisamente por este motivo, lhe são exteriores. Assim, a 

resolução das crises de identidade será sempre um processo determinado por influências 

internas e externas, pelo que compreender e intervir na sua dinâmica implica ter-se 

presente esta interdependência de factores. 

Erikson (1976) refere consequências psicopatológicas resultantes dos conflitos 

inerentes à superação da crise entre a iniciativa e a culpa. Tais conflitos podem, mais 

tarde, expressar-se quer sob a forma de culpa em face de qualquer actividade 

propiciadora de prazer (negação histérica por auto restrição), quer, pelo contrário, sob a 
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forma de supercompensação (Fonseca, 1985)11, através de uma actividade incansável de 

grande exibição da sua iniciativa e grande dependência face ao meio. Num e noutro 

caso, o saudável sentimento de que “posso ser aquilo que desejar ser” não se 

desenvolveu.  

Quando a iniciativa impera, desenraizada dos limites internos e externos, a 

aceitação e integração ficam irremediavelmente ameaçadas e, portanto, a possibilidade 

de desenvolver um sentimento de pertença, básico para a construção de uma identidade 

sadia. Quando é a culpa que pesa, o sentimento de vergonha pode acompanhar o 

indivíduo durante toda a vida, impedindo-o de ter iniciativa e remetendo-o, em última 

instância, e igualmente, para situações de dependência. 

Todavia, existem numerosas situações em que a ausência de regulação impede o 

desenvolvimento deste sentimento de equilíbrio. Nestes casos, o sentimento de culpa 

pode não ter a ver com as interdições impostas no seio familiar, mas, isso sim, com a 

desvalorização simbólica da família a que se pertence. O sentimento de culpa decorrente 

de ter nascido de uma prostituta, de um pai alcoólico, dependente de psicotrópicos, 

traficante de droga, etc., não tem nenhuma espécie de semelhança com a culpa 

abordada pela psicanálise. Nestes casos, estamos a falar de meninos que não se podem 

orgulhar dos seus pais na precisa medida em que os processos de classificação social 

tendem a atribuir estas rupturas de percurso a dotes naturais e individuais, ignorando os 

jogos e as dinâmicas sociais que se encarregam de tornar inacessível a muitos a posse 

dos trunfos que nos preservam dessas mesmas rupturas. Os processos de classificação 

social hierarquizam os indivíduos em função de valores e ideologias que remetem 

aqueles que não se coadunam com os padrões socialmente tidos como válidos para a 

esfera dos menos capazes, menos dotados e portadores de handicapes. É esta 

naturalização dos problemas, esta rotulação, que remete os sujeitos para uma situação 

de inferioridade e de vergonha social.  

Ser pobre, ser desempregado, toxicodependente, prostituta, traficante de drogas, 

evidenciar condutas violentas contras as coisas e as pessoas, tudo isso remete para 

situações que suscitam forte desvalorização simbólica. A rotulação e desvalorização 

simbólica a que estas crianças são submetidas representam uma situação de terrível 

desproporção entre o reforço e a interdição. Ou seja, à partida consideradas inferiores e 

incapazes, situação aliás muito presente no desinvestimento de que são frequentemente 

objecto por parte de educadores e professores, como poderão ser levadas a adquirir a 
                                                 
11 Trata-se de reacções em que se manifesta uma maior ou menor desorganização da personalidade, como consequência 
de conflitos de natureza emocional, em que os mecanismos de defesa do eu tomam conta dos comandos e controlam as 
principais funções psíquicas (personalidade, memória, consciência). 
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vontade de aderir às normas sociais dominantes?  

Situação igualmente desequilibrada, embora nas antípodas da anterior, é a que 

ocorre em famílias que vêem o interdito como factor traumático, ou que se demitem de 

exercer um papel de autoridade. Tudo concedem, dando origem ao nascimento de um 

sentimento de iniciativa sem limites que, paradoxalmente, não deixa de gerar também 

situações de grande dependência em relação ao meio, que se constitui como fonte de 

satisfação dos impulsos do id a qualquer custo. São meninos que querem tudo pronto, 

sem ser necessário elaborar nada, sem precisar de trabalhar para conquistar. São 

meninos que não sabem “unir a disciplina aos sonhos” (Cury, 2006, p.9), que procuram 

usar processos “mágicos” para lidar com as suas frustrações, que têm dificuldade em 

pensar antes de reagir. Dependentes da satisfação imediata, tornam-se presas do mais 

agressivo dos predadores: o mercado, buscando no consumo desmedido formas 

compensatórias de preenchimento do vazio interior.  

Só o preenchimento deste vazio com imagens internas securizantes, contentoras e 

consistentes, poderá permitir a “natural” internalização dos limites e das figuras de 

autoridade e, portanto, a saudável resolução deste conflito. 

Mas, como já explorado, a segurança, contenção e consistência destas figuras 

internas não depende apenas de processos individuais; antes são fortemente mediados 

por factores sociais externos ao indivíduo, e sobre os quais ele não tem, a maior parte 

das vezes, qualquer poder. 

Como reverter estes imagos internos ambivalentes, que remetem simultaneamente 

para valorização (afectiva) /desvalorização (simbólica)? Como ajudar uma criança que, 

pelo simples facto de ter nascido numa dada família, é rotulada e classificada como 

menos capaz? Como desenvolver sentimentos de auto-estima nestas crianças, quando 

são diariamente confrontadas com a inoperância do esforço e do mérito? Como 

conseguir que respeitem a ordem externa, a partir da qual poderão “ordenar-se” 

internamente? 

Estas questões remetem, sempre, para processos de ressocialização primária. 

Processos que apelam a ambientes estruturados, com figuras significativas que 

“substituam” os imagos internos e que, gradualmente, venham a ser integrados pela 

criança como os “verdadeiros” imagos. E isto exige não apenas um envolvimento 

emocional muito particular, mas também grande disponibilidade e consistência na forma 

como as regras são apreendidas e aplicadas. Exige que, continuamente, se esteja atento 

às dificuldades / evolução da criança e se ditem as regras de forma quase incessante. Só 
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quando a criança internalizar as regras e normas poderá prescindir da contínua 

orientação do adulto. 

Para ilustrar este processo, poderíamos ir novamente às histórias infantis, neste 

caso à história do Pinóquio. O Pinóquio é um menino de pau, construído por um 

carpinteiro que se afeiçoa a ele como a um filho, e esta afeição é mútua. Apesar de ser 

de pau, e portanto um boneco, esta relação desenvolve em Pinóquio sentimentos e 

emoções, que o fazem desejar ser um menino de verdade. Um menino que compreenda 

o funcionamento humano e social, para não cair no ridículo ou se colocar em perigo. Mas 

porque não é um menino de verdade, só consegue ser ajustado nas suas atitudes 

quando as regras lhe são exteriormente ditadas pelas figuras de autoridade. Surge, 

assim, a personagem do “grilo falante”, que lhe vai dando instruções sobre como se 

comportar. Um menino de verdade não necessita deste grilo falante, pois internalizou as 

regras, que lhe são agora ditadas pela consciência. Assim nasce o sentimento de 

autocrítica, de reflexividade e auto análise, que permite que o indivíduo se reconheça 

como uma entidade própria, agindo de acordo com a sua própria forma de sentir e de 

pensar, moldada nas vivências que vai tendo ao longo da vida. 

O ajustamento social torna-se então possível, pois o jogo conflitual das instâncias 

da personalidade (id, ego e superego) vai-o orientando no sentido da satisfação dos 

desejos e necessidades, mas de acordo com o social e culturalmente aceite, e com as 

suas próprias crenças e valores. 

De facto, o grupo impõe formas de estar, de fazer e de ser que constituem as 

premissas de pertença. Há, portanto, funções determinadas socialmente que têm de ser 

aceites. Sem isto, surgem situações disruptivas ou disfuncionais, e que se traduzem em 

comportamentos que obstaculizam a adaptação ou o ajustamento a um determinado 

sistema social.  

Não é possível viver em grupo sem aceitar as suas regras básicas de 

funcionamento. As aprendizagens da ordem, das normas, dos valores dominantes 

assumem uma importância capital em termos de socialização primária, sendo que as 

figuras cuidadoras são os primeiros modelos e transmissores dessas normas e valores. 

As figuras de autoridade constituem-se, assim, numa primeira fase, como “grilos 

falantes”, que ditam e impõem modelos de funcionamento. Se esta imposição não é 

posta em prática, a criança não conhece limites nem autoridade e, portanto, não será 

possível este processo de internalização. Se a criança não perceber que os seus actos 

têm consequências – positivas ou negativas – quer para si, quer para os outros, não 
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advirão sentimentos de culpa, pois ela não desenvolveu a necessária capacidade de 

autocrítica, e continuará refém dos “grilos falantes” que, aleatoriamente, lhe vão proibindo 

isto ou aquilo, lhe vão dizendo que “isto está bem e aquilo está mal”, … Esta falta de 

regras balizadoras e bem definidas mergulha a criança num “limbo” que não lhe permite 

perceber verdadeiramente o certo e o errado, dando espaço ao id para impor a realização 

dos seus instintos libidinais, já que a censura (externa e/ou interna) é frágil ou mesmo 

inexistente. 

Ficará, assim, dependente da satisfação imediata dos seus desejos, sem 

capacidade de diferir a sua realização no tempo, incapaz de resistir à frustração e de 

respeitar as regras básicas conducentes à aceitação e integração social.  

Daqui ressalta o importante papel dos modelos educativos na estruturação de uma 

personalidade saudável, capaz de se ajustar adequadamente ao meio e nele actuar de 

forma activa e construtiva. O excesso de permissividade pode conduzir à falta de 

sentimentos de culpa e à baixa resistência à frustração, porque tudo o que é desejado é 

possível. Por seu lado, o excesso de rigidez pode resultar em sentimentos de culpa 

excessiva, que coarctam a criatividade e a iniciativa, remetendo o indivíduo para um 

comportamento estereotipado, para uma moralidade rígida, ou mesmo para a estagnação 

em níveis de moralidade pré-convencional, num registo relacional calculista e 

instrumental, de pura troca, hedonismo e pragmatismo12.  

Quer o excesso de permissividade, quer de rigidez pode ocorrer em famílias 

superprotectoras ou em famílias negligentes e abandónicas, que deixam os seus filhos 

entregues a si próprios. No primeiro caso, as regras são inexistentes, e a criança aprende 

que pode fazer tudo o que deseja, ou porque tudo lhe é concedido ou porque ninguém se 

preocupa verdadeiramente com ela e, sem limites exteriores, explora tudo o que a rodeia 

sem qualquer tipo de censura. No segundo caso, a criança é limitada na sua iniciativa, 

culpabilizada de tudo o que de mau acontece, seja porque se é demasiado exigente (a 

criança tem de se apresentar sempre bem comportada, tem de se apresentar sempre 

irrepreensível, tem de brilhar em termos escolares, …), sendo fortemente repreendida e 

desvalorizada sempre que não corresponde, seja porque é encarada como um 

“empecilho”, que dá trabalho, está sempre a reivindicar e a chamar a atenção, desviando 

tempo e energia dos adultos que preferem investi-los noutras actividades.  

A saudável resolução deste conflito permitirá a tomada de consciência do bem e do 

                                                 
12 A teoria de desenvolvimento moral de Kohlberg apresenta três níveis: o nível pré-convencional; o nível convencional; e o 
nível pós convencional, sendo este último o desejável num percurso de desenvolvimento moral equilibrado 
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mal, e o desenvolvimento de uma moralidade de aprovação social e interpessoal, uma 

moralidade convencional, precisamente porque dominada pela interiorização das normas 

e expectativas sociais. É isto que se espera de uma criança em idade escolar: que aceite 

as regras, que se identifique com elas, que se sinta valorizada no seu cumprimento. Os 

jogos, tão característicos desta fase de desenvolvimento, não são mais do que uma 

forma desta aprendizagem. As regras têm de ser cumpridas, ou o jogo deixa de ter razão 

de existir. Por isso, quem não as cumpre de forma sistemática e em desacordo com o pré 

estabelecido pelo grupo, é excluído.  

Enquanto as regras e normas são externalizadas, também as consequências são 

externas – castigo ou recompensa. A internalização das regras leva à internalização das 

consequências. Quando eu sei que não se deve fazer algo e o faço, mesmo que ninguém 

observe e portanto não exista o risco de uma punição externa, eu não o faço porque a 

minha consciência me deixa mal, numa espécie de auto punição que se traduz num 

sentimento de culpa. Da mesma forma, quando ajo de acordo com princípios éticos e 

morais que defendo, mesmo que isso reverta a meu desfavor pessoal, eu encontro 

formas de auto compensação, sentindo-me uma pessoa íntegra, boa, idónea, capaz, 

construtiva, …O justo e o injusto já não se confundem com o que leva à recompensa ou 

ao castigo, mas define-se antes pela sua conformidade às normas sociais e morais 

vigentes. A perspectiva dos sujeitos neste estádio de desenvolvimento psicossocial é a 

perspectiva de quem vive em sociedade e que subordina as necessidades individuais ao 

ponto de vista e às necessidades do grupo” (Lourenço, 1998). 

Poderá uma instituição desempenhar o papel dos imagos parentais?  

A família, apesar de todas as mudanças que tem vindo a sofrer na sua estrutura e 

papel, continua a ser o primeiro e o mais importante agente para o desenvolvimento. É a 

estrutura familiar que assume tradicionalmente o papel de grupo primário, onde as 

normas e regras mais elementares de convivência, de aceitação de si e do outro são 

apreendidas e aprendidas. Onde os afectos se manifestam e estruturam, desenvolvendo 

competências exploratórias que influenciarão decisivamente a funcionalidade adaptativa 

do indivíduo e, portanto, a forma como se relaciona e interage com a realidade. Desta 

teia complexa de relações, de sentimentos, de cognições, emergem disposições e 

conhecimentos indispensáveis a um percurso desenvolvimental normativo, que permita a 

integração social nas suas dimensões económica, simbólica e relacional. 

Desprovidas deste grupo de socialização primária, não serão de estranhar as 

dificuldades acrescidas que as crianças e jovens institucionalizados apresentam em 
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termos de integração e aceitação plena na sociedade, com a qual frequentemente não se 

identificam, nem esta se identifica com eles. 

Para estas crianças, a instituição representa, muitas vezes, o primeiro espaço de 

verdadeira socialização, no sentido em que é aqui que são confrontadas com modelos 

culturais que se pretendem normativos. É aqui que se pretende introduzir uma cultura 

minimamente organizada. Que se pretendem incutir regras e valores capazes de exercer 

uma certa coerção no sentido do indivíduo assimilar modelos de conduta que lhe 

permitam adaptar-se ao meio e agir de acordo com as exigências de integração social. 

Ora, estes processos são, como já referido, fortemente mediados pela componente 

afectiva. As aprendizagens são primariamente emocionais e só depois cognitivas. Como 

explora António Damásio em “ O Erro de Descartes” e “ O Sentimento de Si”, o nível mais 

básico de apreensão da realidade é o sentimento, e só depois, num nível superior, o 

pensamento. Assim, este é fortemente influenciado por aquele. Como alterar estas 

percepções primárias, suporte da forma como se estrutura mentalmente a realidade, e 

como se interage com ela? 

Vejamos como as experiências de institucionalização podem interferir nestes 

processos. Estas crianças passam por sentimentos e experiências de grande 

ambivalência. Por um lado, sentem-se frequentemente culpadas e “más”. Desde logo, 

porque foram, ou sentem que foram, abandonadas ou rejeitadas, e portanto é porque 

fizeram algo muito grave para que os pais não as queiram. A incapacidade dos pais é 

entendida pela criança como uma falha em repará-los, portanto uma falha própria, o que 

reforça o peso depressivo da sua auto-imagem negativa. Esta dicotomia criança má/mãe 

boa pode afundar a criança num sentimento difuso de culpa e revolta, que coarcta a sua 

iniciativa.  

Como refere Winnicott (1975), quando a criança se sente vencida, quando não se 

percebe como dotada de suficiente iniciativa para alterar as suas condições de vida, pode 

ver-se como são enormes a sua frustração, decepção e desespero, pelos seus acessos 

de ira, de agitação e de actividade desorganizada.  

Se a criança encontra um espaço acolhedor, onde se sente merecedora de 

atenção, onde é reforçada nas suas realizações positivas, onde as regras são claras e os 

limites bem definidos, ela pode vir a resolver este conflito, e começa a ser capaz de 

imaginar soluções favoráveis para a sua situação. Se isto acontecer, os comportamentos 

mais desorganizados tendem a desaparecer – porque, com a esperança restabelecida no 

futuro, a dificuldade do momento passou a ser suportável. A descarga física feita ao 
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acaso, por meio por exemplo de pontapés e gritos, será substituída, então, por um 

pensamento ou por uma actividade destinados a atingir determinada meta, cuja 

concretização poderá surgir no presente ou no futuro. O momento pode então tornar-se 

controlável, porque a decepção é agora mitigada pela certeza de que, a exemplo dos 

adultos significativos, será capaz de obter sucesso naquilo que desejar ser e fazer. 

Quando uma criança é, por alguma razão, incapaz de imaginar de forma optimista o seu 

futuro, cessa o seu desenvolvimento, pois não adquire suficiente iniciativa que conduza a 

uma verdadeira autonomia. Ou, não interiorizando regras, não consegue planear de 

forma assertiva o seu comportamento dirigido. 

Tiveram, também, poucas oportunidades de internalizar, de forma consistente, 

regras e limites, representadas em primeira instância pelas figuras de autoridade, figuras 

essas que, na vida destas crianças, são habitualmente ausentes, frágeis, desorganizadas 

em termos de interacção, balançando entre a permissividade extrema e a agressividade e 

violência, consoante o seu estado de espírito, humor ou necessidades.  

O próprio facto de se ter nascido numa família socialmente discriminada, ou de não 

se sentir suficientemente amado e aceite pode resultar ou exacerbar a culpa excessiva. 

Não se escolhem os pais. E esta injusta desvantagem inerente à situação de ser criança 

tem como consequência evidente que são os adultos que estabelecem as regras do jogo. 

E, sendo este o único jogo que a criança conhece, ele determina o seu padrão de 

funcionamento, o seu primeiro mundo, que há-de permanecer “entrincheirado” na 

consciência de tal forma que a sua reconstrução será sempre difícil e dolorosa. O 

confronto com “outro mundo” que se lhe impõe como dominante, e a sua apropriação, é 

uma tarefa salomónica: ela tem de integrar, sem o renunciar, porque ele faz parte do seu 

percurso identitário, o seu passado, “reinterpretando-o” de acordo com a nova 

simbolização.  

Pensando nas crianças institucionalizadas, surge, então, o problema de saber até 

que ponto estão as instituições vocacionadas para suprir carências emocionais, gerar 

sentimentos suficientemente positivos, a ponto de ser possível à criança enfrentar e 

elaborar frustrações e desenvolver uma consciência moral. A instituição tem de permitir a 

(re)construção de imagens internas compensatórias, imagens que contenham uma parte 

boa, uma tonalidade afectiva positiva, sem as quais a culpa consciente e inconsciente se 

pode tornar insuportável   

Este é o grande drama das crianças e jovens cujas experiências de socialização 

primária não lhes permitiram aprender disposições, valores, atitudes e padrões 
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comportamentais que lhes permitam fazer uma leitura da realidade de acordo com os 

padrões dominantes.  

Sabendo-se que as condições de acesso à integração social não estão igualmente 

distribuídas na sociedade em que vivemos, sendo que o início da vida pode, em muitos 

casos, comprometer drasticamente a apropriação das cognições básicas para uma 

adaptação à realidade, cabe justamente questionar se as instituições serão capazes de 

fazer face a este drama. 

A par de um trabalho social que recrie e assegure condições, é necessário um 

trabalho individual, de reorganização emocional, cognitiva e moral da criança e do jovem, 

que lhe permita apropriar-se desses recursos, internalizando-os e transformando-os 

numa realidade subjectiva, uma espécie de “descodificador” do real, que será 

continuamente distorcido se esta “grelha descodificadora” não estiver minimamente 

afinada. A realidade configura-se dinamicamente dentro do sujeito, através da sua 

experiência e da relação com os outros. Mente, sujeito e mundo não são realidades 

estáticas, mas sim processos que se intrincam de tal forma que a nossa interacção com a 

realidade é determinada por um conjunto de signos e símbolos. A comunicação situa, 

assim, o indivíduo num sistema de relações mútuas, mediado pelos significados que cada 

um atribui às coisas. E estes significados são produto exactamente da interacção social, 

sendo seleccionados, organizados, reproduzidos e transformados em função das suas 

expectativas e propósitos. 

A instituição tem, portanto, de proporcionar ambientes e relações que permitam a 

reelaboração simbólica – a interpretação subjectiva – que as crianças têm do mundo, 

levando-as a apropriar-se de signos ajustados à comunicação interna (formação do eu 

individual) e externa (formação do eu social). Para tal, terão, então, não apenas de 

proporcionar o acesso aos recursos encarados como potenciadores da inserção social 

(escola, lazer, …), mas de recriar ambientes de socialização primária que permitam à 

criança ou jovem reestruturar a sua realidade interna, processo base para que estes 

recursos sejam apreendidos e utilizados como instrumento subjectivo de funcionalidade 

adaptativa. Isto faz apelo a ambientes de afabilidade, onde os afectos sejam verdadeiros 

e genuínos, onde o respeito e atenção sejam sistematicamente reafirmados, quer na 

empatia e na prestação de cuidados, quer na criação de um ambiente próximo daquilo 

que se acredita ser o de uma família harmoniosa, e suficientemente boa, e que passa 

quer pelo investimento no ambiente físico (conforto e estética), quer no alargamento de 

experiências tendentes à descoberta de interesses e gostos, o que poderá representar 

um suporte susceptível de ir gerando a identificação com outros significativos, mas 
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também o gosto de descobrir e aprender (Queiroz, 2007). O êxito deste trabalho de 

(re)ssocialização parece, assim, depender das características internas de cada indivíduo 

e da qualidade das interacções que com ele são estabelecidas. Uma e outra variável são 

determinantes difíceis de explicar, identificar e tipificar. Mas convém pôr a tónica na 

necessidade de apoiar incondicionalmente o indivíduo neste processo de auto-

reflexividade indispensável à reelaboração da sua identidade. E de perceber que é um 

processo doloroso e difícil de suportar, porque leva à tomada de consciência da 

inadequação dos valores, dos modos de apreciação e de sentido adquiridos no seio do 

grupo familiar. Sentimentos de culpabilização e de mutilação do eu poderão emergir 

neste processo e levar o indivíduo a desistir (quantas crianças e jovens não desistem…), 

se não tiver ao seu lado um forte suporte afectivo, que compreenda e aceite 

verdadeiramente as suas dificuldades. 

Terão as instituições de acolhimento de crianças e jovens condições para 

desenvolver um trabalho desta natureza? As equipas de trabalho estarão suficientemente 

preparadas / formadas para o desafio que têm pela frente? O ambiente e cuidados serão 

suficientemente personalizados, possibilitando a construção de vínculos, base da 

desejada reestruturação interior? Encontrará a criança / jovem apoio e compreensão no 

sofrimento pelo confronto dos seus valores com aqueles que terá de interiorizar no 

sentido da inclusão e valorização pessoal e social?  

Voltando à história de Hansel e Gretel (Betelheim, 1998), e de acordo com a 

interpretação proposta por Betelheim, os irmãos perceberam que têm que desenvolver a 

iniciativa para se libertarem da casa da bruxa (da dependência). Tiveram de renunciar à 

satisfação imediata dos impulsos libidinais do id, e actuarem em conformidade com o 

ego, em conformidade com o princípio da realidade, que impõe limites à satisfação dos 

desejos. As fantasias para a obtenção de prazer têm de dar lugar a um comportamento 

dirigido para a obtenção de determinada meta, baseado numa avaliação inteligente da 

situação em que se encontram, isto é, em conformidade com a cultura em que estão 

inseridos. 

Como refere a história, quando atravessam as águas, que o mesmo é dizer, 

resolvido o conflito iniciativa vs. culpa, chegaram à outra margem, a um outro nível de 

desenvolvimento, como crianças mais maduras, prontas para confiarem na sua 

inteligência e iniciativa, a fim de resolverem os problemas da vida. Até esta altura, a 

história coloca sempre os irmãos juntos. Mas agora, o percurso tem de ser feito 

individualmente, cada um de per si. De facto, a criança em idade escolar deve 

desenvolver a consciência da sua singularidade pessoal, da sua individualidade, o que 
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quer dizer que já não pode contar com os outros para resolver todos os seus problemas, 

que, de certo modo, tem de viver por si e caminhar sozinha, situação que só se 

apresentará viável se tiver desenvolvido um saudável sentimento de iniciativa. 

A instituição, enquanto ambiente reorganizador, terá de representar o “atravessar 

das águas” da história, ajudando as crianças a passar para a outra margem – para outro 

nível de desenvolvimento – mais confiantes em si próprias, conhecedoras dos limites e 

potencialidades, e capazes de colocar em prática estratégias de resolução dos seus 

desejos e necessidades, sem colocar em risco a sua aceitação e integração social. Terão 

de ser capazes de se constituírem como efectivos “grilos falantes” que, internalizados, 

transformarão os meninos em meninos de verdade 

Para responder a este desafio, terão de proporcionar às crianças suficientes 

oportunidades de experimentação de papéis, o que passa pela diversidade de 

experiências vividas. Terão também de se organizar como modelos em termos de valores 

e regras de conduta. E isto exige uma cultura particular, onde as interacções sejam de 

cooperação, de respeito, de valorização do eu e do outro. Onde o atendimento individual 

seja constante, onde exista um plano de acção integrado, fundado em objectivos 

determinados em função das características e necessidades específicas de cada criança. 

Onde o empenho se sobreponha ao “deixa andar”, traduzido numa dispersão de 

actividades sem nexo, ou mesmo na ausência de actividades estruturadas, deixando as 

crianças fazer livremente o que querem.  

Como pode a instituição efectivar a (re)aprendizagem dos limites?  

Como se efectiva a autoridade numa instituição? As figuras prestadoras de 

cuidados vão mudando, cada uma com o seu perfil de funcionamento pessoal e 

profissional; as crianças são agora chamadas à atenção por uma coisa e depois já não o 

são…; quando não agem de acordo com o solicitado/esperado pelo adulto, muitas vezes 

são simplesmente “ignoradas”, porque o próprio adulto não encontra estratégias de 

resolução da situação, ou simplesmente não “está para se incomodar…; o poder é 

completamente diluído ou centralizado no director ou outro, retirando todo o poder a 

quem lida directamente com as crianças, …   

As crianças são, desta forma, muitas vezes votadas a um “abandono educativo” 

(Anatrella, 2001, p.64), resultado de uma série de abandonos por parte dos diferentes 

actores na relação educativa. Todos terão de se implicar genuinamente, não apenas no 

lúdico, que aparentemente facilita a vida, porque mantém as crianças “entretidas”, mas 

também num trabalho verdadeiramente terapêutico, de (re)organização e 
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(re)aprendizagem. A não intervenção do educador, tantas vezes observada nestas 

instituições, que se coloca num papel passivo, não é eficaz nem estruturante. O educador 

observador “toma-se muitas vezes pelo sol à luz do qual a planta se desenvolve, mas o 

ser humano não é nem um vegetal nem um animal” (idem, p.88). 

Uma verdadeira relação educativa com estas crianças pode não ser fácil, mas não é 

impossível, se encontrarem adultos firmes, coerentes e que os fazem ver o real. O papel 

do adulto é basicamente o de se constituir como mediador entre a criança e a realidade. 

Ou seja, compete ao adulto ensinar a criança, iniciá-la, transmitir-lhe aquilo de que 

precisa para se formar e realizar. Cumpre igualmente ajudar a criança a encontrar o seu 

lugar e, para isso, marcar claramente a diferença entre ela e os outros. Só isso lhe vai 

permitir tornar-se autónoma, etapa difícil mas indispensável no seu desenvolvimento 

(Bernstein, 1997).  

Cabe, portanto, perguntar: 

Que trabalho educativo (não) é desenvolvido com as crianças? Que trabalho 

terapêutico? Como combinar estas vertentes? 

Existe projecto educativo? Quem é responsável pela sua elaboração? Qual a 

participação das crianças na elaboração desse projecto? Quais as áreas mais 

valorizadas? Como é feita a avaliação desse projecto? 

As crianças e jovens precisam de limites que balizem a sua actividade. Sem estes 

limites, primeiramente externos e depois gradualmente interiorizados, a organização do 

eu torna-se impossível. Se há falhas no meio exterior contentor – e a família é essa 

primeira base – a criança tem dificuldade em organizar a sua própria contenção. O 

resultado habitual é que isso pode levar a um funcionamento que não passa de uma 

adaptação “à superfície”. As crianças reagem ao mundo de forma aparentemente 

adaptada, mas não há uma verdadeira incorporação dos valores nem desenvolvimento 

de uma verdadeira moralidade. A relação da criança é essencialmente instrumental, 

mudando como um camaleão, conforme o meio. Cria-se, assim, o que Winnicott designou 

de “falso-self”, e que corresponde à inexistência de realidade interior reconhecida como 

autêntica e única. 

Ajudar estas crianças e jovens é difícil. Parecem não procurar ajuda ou 

desconhecer a esperança. O desenvolvimento simbólico está comprometido, 

comprometendo também a sua capacidade de pensar. Sem cadeias consistentes de 

afectos que atribuam significados aos símbolos, organizam-se sobretudo para respostas 
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a pulsões básicas. Sem um pensamento e universo simbólico eficientes, a própria 

compreensão e apreensão das regras torna-se também mais difícil. O conhecimento 

precede os valores na legitimação das instituições. É o conhecimento que permite atribuir 

significados às acções definidas como “certas” e como “erradas” dentro da estrutura 

social em que o indivíduo se insere. A simbolização conduz a sentimentos de segurança 

e participação, que por sua vez reforçam os desejados processos de ressocialização.    

Quando esta tarefa não é conseguida, nota-se frequentemente nestas crianças e 

jovens um certo “mal-estar “, um “constrangimento”, quando fora do seu contexto mais 

próximo – o seu grupo de amigos; a sua rua; o seu código comportamental. Ou seja, o 

indivíduo sente-se “desfasado “ do grupo e dos valores que lhe são impostos. É um 

“peixe fora de água”, auto marginalizando-se como forma de reduzir a frustração e o 

sentimento de “diferença”. No seu contexto, ele está entre iguais; fora dele, sente-se 

como estranho e é apontado como diferente. A procura de sub-universos com os quais se 

identifique pode dificultar ou mesmo inviabilizar o trabalho de reconstrução simbólica 

conducente à integração social. 

Mas: 

Como se faz a (re)aprendizagem dos limites? 

- Como se (re)criam ambientes de socialização primária? 

Número de crianças/número de funcionários; Relação individualizada; Regras de 

funcionamento claras e consistentes; Figuras de autoridade presentes e significativas; 

Não existir contradição entre os diferentes actores; 

- Quem são as figuras que a criança reconhece como autoridade? 

Como está hierarquizada a instituição? Quem chama a atenção das crianças e 

actua em casos de desobediência? Que “castigos “ são habitualmente utilizados? Como 

reage a criança a esses castigos? 

- Como é organizada / pensada a ocupação diária das crianças? 

Diversificação e qualidade das experiências proporcionadas; Como se enfrentam os 

problemas inerentes à escolarização das crianças? Actividades de lazer: quais? Relações 

sociais: crianças fechadas no círculo dos iguais? Oportunidades de tomar parte em 

universos sociais diversificados através do acesso a relacionamentos com crianças e 

adultos de outros meios sociais? 
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O que se pede às pessoas que trabalham com estas crianças e jovens revela-se, 

muitas vezes, uma tarefa de Hércules: “manter uma capacidade reparadora apesar do 

constante negativo, dar alento a uma esperança, pôr dia onde está noite, vazio e solidão” 

(Strecht, 1999, p.64). Que preparação (não) têm as equipas técnicas para enfrentar este 

desafio? 

O trabalho com estas crianças é sentido como mais desgastante do que a maioria 

das profissões? Porquê? Que formação/acompanhamento específico é proporcionado 

aos profissionais que lidam com estas crianças e jovens? 

- Qual a formação (profissional e pessoal) considerada relevante para trabalhar 

com as necessidades destas crianças? 

Como se efectiva? Quem é responsável por esta questão? Como são 

diagnosticadas as necessidades? O que deveria ser feito, e (ainda) não o é?  

Sendo inegável que as falhas na internalização de regras e limites conduzem a 

perturbações da identidade e défices no desenvolvimento moral, caberá também 

perguntar: 

As crianças institucionalizadas apresentam défices no plano da compreensão dos 

valores morais? 

- Quais os aspectos reveladores de que estamos em presença de crianças que 

não puderam aprender a amar valores morais tidos como essenciais para a vida em 

sociedade? 

• mentir com frequência; 

• furtar os companheiros mais novos; 

• furtar em lojas; 

• aceitar ofertas de objectos roubados; 

• destruir objectos do próprio e dos outros; 

• não cumprir horários; 

• não assumir compromissos; 

• desistir rapidamente de uma tarefa cuja concretização é demorada;  
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• insulto fácil, à menor contrariedade; 

• agressão pronta face à menor oposição; 

• desobediência sistemática;  

• rejeição das hierarquias; 

• incapacidade de relacionar trabalho e sucesso (esforço e realização de 

objectivos); 

• dificuldade de apreender a relação entre o eu interno e a realidade 

externa; 

• incapacidade de reflectir sobre o seu próprio comportamento (auto – 

reflexividade); 

• reinterpretação simbólica deficitária – dificuldade em apreender e 

aprender os modelos instituídos; 

• dificuldade em experienciar sentimentos positivos em relações / 

actividades que apelam às regras, à persistência, à responsabilização; 

• não reconhecimento das figuras de autoridade; 

• baixa resistência à frustração, com passagem ao acto; 

• consciência moral deficitária ou ausente. 

- Como lida a instituição com esses défices? 

• medidas tomadas; 

• actividades estruturadas especificamente em função desta 

problemática; 

• como e quem as desenvolve; 

• participação da equipa e das crianças / jovens na implementação 

dessas medidas; 

Sabendo que a experimentação de papéis é fundamental para a aprendizagem e 
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interiorização dos limites; sabendo que a projecção no futuro se baseia fortemente nestas 

experiências de internalização do certo e do errado; sabendo que só o balanço entre o 

sentimento de ser capaz e a consciência dos constrangimentos externos permite a 

realização; sabendo que a assimilação de uma cultura assenta em interdições e 

restrições que são fundamentais para a criança; sabendo que os modelos educativos e a 

reelaboração simbólica são elementos chave neste processo de se fazer homem, cabe 

ainda perguntar: 

Quais os papéis que habitualmente as crianças e jovens experienciam? 

- contextos de socialização diversificados; 

- saídas da instituição; 

- actividades no exterior; 

- contacto com outras crianças e realidades; 

- jogos e brincadeiras preferidos; 

- posicionamento face ao futuro. 

Só a interiorização de regras e valores permitirá à criança e ao jovem distinguir 

claramente o mundo exterior do interior, ou seja, perceber-se como um ser único igual no 

meio de iguais, autónomo e capaz. Se não consegue esta interiorização, não se 

desenvolverá a consciência moral, e ficará dependente do meio, sentindo-se como 

omnipotente sobre ele, buscando aqui, sem limites de qualquer ordem, a satisfação às 

suas pulsões básicas, ou “anulado” pelo mundo, com uma grande fragilidade psíquica, 

traduzida em dificuldades de interacção e adaptação, na incapacidade em fazer face aos 

desafios do quotidiano, ou mesmo em quadros psicopatológicos, habitualmente de 

tonalidade depressiva. 

5.4. Produtividade vs. Inferioridade 

O quarto estádio – produtividade/inferioridade – decorre na idade escolar, antes da 

adolescência. A criança percebe-se como pessoa trabalhadora, capaz de produzir, sente-

se competente. Neste estádio, a resolução positiva dos anteriores tem especial 

relevância: sem confiança, autonomia e iniciativa, a criança não poderá afirmar-se nem 

sentir-se capaz. O sentimento de inferioridade pode levar a bloqueios cognitivos e a 

atitudes regressivas. A criança deverá conseguir sentir-se integrada na escola, uma vez 
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que este é um momento de novos relacionamentos interpessoais importantes. 

Neste período, as capacidades da criança desenvolvem-se essencialmente em 

contexto escolar, o que requer de si uma avaliação como pessoa trabalhadora. De facto, 

a escolaridade representa, muitas vezes, o primeiro impacto da criança com um mundo 

exigente e competitivo, onde quem trabalha é valorizado e quem fica para trás é 

depreciado. Depois de um período dominado pela imaginação e pelo jogo, ela começa 

agora a fazer coisas que antecipam papéis futuros. A escola possibilita uma socialização 

mais intensa e mais rica, e uma grande diversificação de contactos, quer com 

professores, quer com outros adultos e crianças. Assim, o seu leque de possibilidades de 

observação e de constatação de outros papéis sociais alarga-se, não apenas àqueles 

que são directamente observados, mas também aos que lhe chegam de forma indirecta, 

pelos relatos, histórias, filmes, brincadeiras e jogos com as outras crianças. 

Trata-se de um período crucial na diferenciação intelectual e no desenvolvimento da 

memória, em que grande número de noções base se constituem ou se organizam e se 

fixam. Através dos pais e educadores, a criança adquire e organiza essas noções e, de 

uma forma geral, o conhecimento e experiência humanos, e acede ao pensamento 

lógico, à luz do qual interpreta os factos e as experiências. 

O confronto com a aprendizagem permite à criança sentir-se competente, sentir que 

é capaz de corresponder, de fazer o que lhe propõem, e de fazer bem. O reforço das 

suas capacidades, a valorização da sua iniciativa, é importante, para que se sinta 

autónoma e confiante no meio, alargando as suas competências exploratórias, auto 

reconhecendo as suas capacidades e fazendo-se reconhecer pelos outros. 

Quando a criança não é valorizada, quando as suas realizações não correspondem 

ao esperado pela própria ou pelos outros, pode desenvolver-se um sentimento de 

inferioridade, e que pode advir quer do insucesso presente, quer do insucesso na 

resolução das tarefas dos estádios anteriores. Os adultos significativos são, uma vez 

mais, um suporte fundamental para a criança que, sentindo-os como alvo de confiança, 

se identifica positivamente com eles, acreditando que será capaz de fazer as coisas que 

estes já fazem e que ela ainda não é capaz de fazer. Mas se estas figuras são frágeis ou 

ausentes, se não oferecem à criança a segurança de que ela necessita, o pânico da 

perda pode contribuir para o sentimento de incapacidade, restringindo a sua capacidade 

exploratória e criadora, ou então orientando-a para cenários e comportamentos 

socialmente desadequados. 

A criança tem de ser incentivada na sua exploração para, no reconhecimento 
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progressivo das suas capacidades, descobrir que faz coisas não apenas pelo jogo, pelo 

lúdico, mas pela utilidade e lógica, que lhe dão um sentido simbólico de participar no 

mundo dos adultos (Erikson, 1976). É a idade em que gostam de participar nas tarefas da 

casa, de ajudar o pai e a mãe nas actividades quotidianas, de imitar o trabalho dos pais. 

Um ambiente que proporcione à criança a possibilidade de se sentir útil, de participar na 

vida dos adultos, pode, por si mesmo, reforçar sentimentos de ser capaz. Esta é também 

a base para começar a pensar no futuro profissional, em que um sentimento de 

capacidade permite criar objectivos de vida que, à priori, surgem como possíveis. Se a 

criança não pode experimentar papéis, ou lhe são reservados apenas aqueles que são 

considerados "menores" ou subalternos, isto reforça em si os sentimentos de 

incapacidade. É na fantasia, no jogo, mas também na representação real de papéis reais 

que o sentimento de que se pode fazer aquilo que se quer vai emergindo. No entanto, e 

como já referido no estádio anterior, se surge o sentimento de que se pode fazer tudo o 

que se quer, sem consciência das limitações, quer internas quer externas, pode também 

levar a outro tipo de incapacidade, pois quando há uma grande discrepância entre o 

possível e o imaginado, a realização torna-se igualmente impossível (Bernstein, 1997). 

Betelheim (1998), designadamente na interpretação psicanalítica da história do 

Capuchinho Vermelho, corrobora esta perspectiva acerca do equilíbrio entre limites e 

possibilidades. A criança que começa a libertar-se dos pais e a deixar-se seduzir pelo 

prazer, tem que interiorizar os obstáculos e as armadilhas do mundo, e encontrar formas 

de os ultrapassar. Confiar nas boas intenções de toda a gente, acreditar ingenuamente 

em tudo o que nos dizem e propõem, significa de facto que estamos à mercê de 

armadilhas. O risco faz parte das nossas vidas, e exerce algum fascínio, mas é 

necessário saber dosear e controlar esses riscos. Se não houvesse dentro de nós 

alguma coisa que nos fizesse gostar do lobo mau, ele não teria qualquer poder sobre 

nós. O lobo representa, nesta interpretação psicanalítica, todas as tendências associais e 

animalísticas que existem no ser humano, a vontade de dar azo à satisfação de todos os 

impulsos libidinais, sem qualquer tipo de censura. Vermelho é a cor simbólica das 

emoções violentas, em que se incluem a agressividade e as pulsões sexuais. O perigo do 

Capuchinho Vermelho, que encarna a criança deste estádio, é a sua sexualidade 

nascente, para a qual não está ainda emocionalmente amadurecida. Por isso, ela pode 

fazer coisas sozinha (atravessar a floresta para ir a casa da avozinha), mas tem de 

conhecer os seus limites (os conselhos da mãe, as regras sociais, …), sob pena de se 

colocar em risco. 

O papel do ambiente familiar ou institucional deverá ser, pois, o de permitir à 
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criança fazer coisas sozinha, incentivando a sua autonomia, mas consciencializando-a 

dos limites à realização dos sonhos e desejos. Estes limites são representados, em 

primeira instância, pelas figuras de autoridade e pelas normas e regras sociais que, 

interiorizadas, permitirão a atribuição ética e moral aos comportamentos. 

A criança institucionalizada, a escola e a resolução deste conflito 

Tal como nas etapas anteriores, continuamos a falar de crianças e jovens de todas 

as idades que, fruto das suas vivências, não conseguiram (ainda) resolver o conflito 

produtividade/inferioridade. Assim, quando questionamos o papel das instituições, não 

nos referimos somente à faixa etária – idade escolar até ao início da adolescência – 

encarada como o período em que, num percurso “normativo”, essa resolução idealmente 

ocorrerá. Podemos estar a falar de adolescentes e jovens, e portanto de níveis e 

exigências escolares diferenciados, já que, como preconiza Erikson, um conflito não 

resolvido poderá vir a sê-lo em qualquer fase de desenvolvimento, desde que as 

condições o permitam. Embora não seja este o quadro desejável, se o jovem não teve 

ainda oportunidade de ultrapassar de forma adequada estes desafios, impõe-se que 

sejam criadas condições para que tal possa ainda vir a processar-se. 

Sabendo que a escola e a aprendizagem se associam à qualidade resolutiva deste 

conflito, pelas oportunidades de mostrar que se é mais ou menos capaz de corresponder 

ao exigido; sabendo também que as crianças e jovens institucionalizados tiveram 

percursos de socialização primária por vezes profundamente divergentes das exigências, 

valores e normas do contexto escolar, não será de estranhar que este percurso seja mais 

complexo para estas crianças e jovens.  

De facto, o meio escolar representa o primeiro grande confronto com a diferença, a 

primeira oportunidade de perceber que a sua casa e família são substancialmente 

diferentes da “casa” dos outros meninos. Neste confronto, a criança não só se percebe 

como diferente, mas como irremediavelmente inferior, sentimento este que é reforçado 

pela atitude da sociedade e da própria comunidade educativa. Consciente ou 

inconscientemente, formamos preconceitos relativos a determinados grupos. Na escola, 

por exemplo, frequentemente associamos famílias disfuncionais a problemas 

comportamentais e de aprendizagem. Se as expectativas dos adultos são baixas, as 

crianças tendem a integrar essa imagem desvalorizada de si próprias, remetendo-se para 

sentimentos de inferioridade. As outras crianças percebem também as diferenças e 

colocam questões (“tu não tens pai? Porque é que é que a assistente social vem falar 

com a professora?,...). As crianças aprendem a ver o mundo pelos olhos dos adultos e, 
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portanto, rapidamente percebem estes meninos como diferentes, recusando, por vezes 

de forma explícita, a interacção, ou então remetendo-os para posições “inferiores”. Daqui 

resulta frequentemente a necessidade de se “impor”, de se valorizar aos olhos dos outros 

(mesmo que apenas de alguns outros…).  

As crianças e adolescentes levam para a escola cada vez mais prolongamentos da 

sua casa, do seu aprendido e vivido. A forma como se apresentam, como falam, como se 

(des)concentram, como interagem com adultos e pares,…são reflexo da família e rede 

social em que se inserem. Num mundo cada vez mais consumista e hedonista, o meio 

escolar é um “crivo” de representações, em que a aceitação passa cada vez mais pelos 

“artefactos”, pelo exterior, e menos pelo interior. Nesta clara desvantagem, as crianças e 

adolescentes institucionalizados vão reforçando sentimentos de diferença, de não 

pertença, que os empurram para a apatia e desmotivação relativas à aprendizagem, que 

tantas vezes caracterizam o seu percurso escolar (Campos, 1991). 

Muitas destas crianças apresentam um potencial cognitivo perfeitamente dentro da 

média; no entanto, o seu desempenho fica muito aquém das suas capacidades. Sujeitos, 

como já visto, a uma forte desvalorização simbólica, a sua produtividade é 

tendencialmente subvalorizada. O esforço que estas crianças e jovens têm de fazer para 

provarem o seu valor é sempre substancialmente maior do que o de uma criança com 

uma história de vida mais favorável, oriunda de classe social média ou alta, que 

transporta consigo um sentimento de que é capaz de ter sucesso na aprendizagem, quer 

porque o simbolismo do mundo escolar foi apreendido de forma positiva e gratificante, 

quer porque os próprios professores e a comunidade educativa, acreditando nelas, nelas 

investem também com maior intensidade. A criança vai interiorizando esta discriminação, 

percebendo-se num dado lugar da estrutura social, e correspondendo de acordo com 

aquilo que vai percebendo que se espera dela. E como, muitas vezes, é objecto de 

baixas expectativas, sendo inclusive injustamente acusada de comportamentos que não 

apresentou, a criança acaba, frequentemente, por corresponder ao padrão esperado, 

num fenómeno que a Sociologia designa de premonição antecipatória. 

Desta forma, produz-se uma distribuição desigual de imagens, do conhecimento, 

das oportunidades e dos recursos, que afecta os direitos de participação, de inclusão e 

de reforço individual em função da origem social (Boavida, 1998).  

E a escola, que deveria proporcionar um ambiente de apoio e tranquilidade por 

meio das suas normas e regras, nem sempre tem os meios de transmitir ou suprir as 

falhas da socialização primária. Deste modo, constituiu-se, por vezes, como mais um 
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contexto exclusor, onde a inferioridade é reforçada pelas trocas e pelas relações sociais 

que aí são tecidas.  

Pode argumentar-se que a escola – e a educação -  se baseiam em orientações 

democráticas em virtude da sua vocação para gerar uma igualdade de oportunidades 

independentemente da origem social dos indivíduos. Todavia, como bem demonstraram 

vários estudiosos do sistema de ensino, os princípios dominantes que vigoram na escola 

“escondem processos de selecção verdadeiramente severos para as crianças cuja 

proveniência social lhes facultou o contacto com uma cultura distante da cultura escolar” 

(Bernstein, 1996, p.51) 

Os textos escolares, por exemplo, mantêm a descrição familiar clássica, um padrão 

ideal composto pelo pai, pela mãe, por um filho e uma filha. Vários autores alertam para o 

risco de uma elevada percentagem de crianças não se sentir representada por este 

modelo, desenvolvendo, como consequência, sentimentos de desvalorização, 

insegurança e baixa auto-estima. Sabendo que as crianças e jovens institucionalizados 

dificilmente se revêem neste modelo, a rejeição da aprendizagem passa também por esta 

discrepância entre a “sua” realidade, e a realidade que a escola teima em apresentar-

lhes.  

 A valorização da família pelos professores e pela sociedade em geral, 

independentemente do seu modelo, traduz-se na valorização da criança e na 

consequente diminuição deste risco. Mas também este movimento é pouco visível, 

remetendo a criança para um mundo de solidão e abandono. 

Assim, a desvantagem destas crianças e jovens vai-se enraizando, reforçando 

(quase) inevitáveis sentimentos de inferioridade, remetendo-os cada vez mais para sub-

universos onde a violência e os comportamentos delinquentes se vão desenhando desde 

a infância.   

Desprovidos de uma socialização primária eficaz, do ponto de vista das 

aprendizagens consentâneas com a adaptação escolar, não podem usar a escola como 

meio de demonstração da sua capacidade produtiva. Perante a incapacidade do sistema 

educativo13 para responder às suas necessidades de descoberta e afirmação das suas 

competências, resta-lhes enveredar por vários tipos de estratégias defensivas, de que a 

inversão da escala de valores é um dos exemplos mais preocupantes. 

Se a criança não encontra espaços contentores, onde possa reelaborar os 
                                                 
13 Tradicionalmente montado para instruir, mais do que para educar. 
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sentimentos de inferioridade, não resta outra saída que não seja a sua expulsão imediata 

do sofrimento. A violência e a agressividade surgem, assim, como uma estratégia de 

alívio, através da transferência do sofrimento para os outros. 

Pedro Strecht (1999, p. 167) refere-se a estas crianças e adolescentes como “zé-

ninguém de rua sem…”, e identifica alguns aspectos que frequentemente caracterizam a 

sua organização psíquica: 

- Fragilidade do eu, com forte predomínio do agir, que se constitui como tentativa de 

sobrevivência do verdadeiro “self”. As feridas narcísicas precoces, em que as 

experiências repetidas de perda contribuem para um sentimento de aniquilamento e de 

desconhecido interior, orientam-na para mecanismos de defesa que a levam a “atirar” 

para o meio estes sentimentos. A criança torna-se, assim, “a ferida que fere, a que 

aniquila por medo de ser aniquilada, a que abandona por receio de ser abandonada, a 

que destrói e odeia numa tentativa de expulsar uma fonte interna de sofrimento”; 

- Fragilidade ou ausência do superego, traduzida numa fragilidade do sistema de 

censura, e que condiciona a elaboração de sentimentos de culpa e, consequentemente, o 

desenvolvimento de estratégias de reparação. Assim, as crianças e adolescentes 

continuarão dependentes dos “grilos-falantes”, com grande dificuldade em obedecer a 

regras e figuras de autoridade: a obediência, quando é conseguida, muitas vezes à força 

de estratégias fortemente coercivas, é-o apenas em função do imediato; quer dizer, não é 

vivida como algo que se deve fazer para se sentir melhor consigo mesmo, para diminuir 

sentimentos internos de culpa. Assim, logo que termina o sistema de coerção, os 

comportamentos regressam, como se nenhuma aprendizagem tivesse acontecido.  

- Distorção do ideal do eu, que aparece como exigente e megalómano, numa 

colagem identificatória às personagens com poder exterior. A sua conduta orienta-se 

então em função da obtenção de poder, mesmo que por meios inaceitáveis e exclusores 

(tráfico e venda de drogas, sensação de omnipotência, fantasias absolutamente 

irrealistas daquilo que vão fazer ou ser, furtos, roubos, violência, …). Surge também uma 

diluição da identidade no grupo (gang), que coarcta um eventual desejo de autonomia 

evolutiva. O indivíduo fica “preso” ao grupo, que lhe serve simultaneamente de carrasco e 

de referência identificatória. No grupo, o indivíduo sente-se aceite, o seu universo 

simbólico reforça-se no universo simbólico dos seus iguais, as estratégias e padrões 

comportamentais são consonantes. Sentir-se em consonância com os outros equivale a 

sentir-se pertença de um grupo, reduzindo aquilo que Festinger (1954) designa de 

dissonância cognitiva. Segundo esta teoria, num grupo, os elementos tendem a partilhar 



 124 

modelos e padrões de comportamento. Quando um elemento apresenta um 

comportamento discrepante, surgem sentimentos de dissonância cognitiva, isto é, de não 

estar em conformidade, sentimentos que são vividos com desconforto quer pelo indivíduo 

quer pelo colectivo. E as leis da dinâmica de grupo encarregar-se-ão de o expulsar, ou de 

o levar a adoptar esse comportamento, para reduzir esse mal-estar; ou então a 

abandonar o grupo e inserir-se noutros mais consonantes com os seus comportamentos 

e valores. Sendo certo, no entanto, que as oportunidades destas crianças de 

experimentarem papeis e contextos diversificados, que lhes permitam encontrar outros 

grupos de referência, são exíguas, muitas vezes não lhes resta outra alternativa senão 

aderir aos modelos dos grupos que lhe são acessíveis, reforçando, assim, a necessidade 

de se impor como subcultura. A inversão da escala de valores é a “arma” que resta como 

meio de acesso à identidade, que o mesmo é dizer, como meio de acesso a uma imagem 

pública cuja afirmação é tanto mais garantida quanto mais contrastar com a cultura 

dominante e quanto mais desencadear o temor e preocupação da sociedade em geral. 

Sendo estas subculturas, que Merton designou por malignas, ineficazes, desajustadas, e 

sem qualquer sentido nos contextos da vida social considerada normal, não deixam de 

constituir a única possibilidade de aceder ao sentimento de pertença. Lutam com “as 

armas dos desarmados”, nas palavras de Pierre Bourdieu.  

Se estes comportamentos não são interpretados – e habitualmente não são – em 

função dos percursos de vida das crianças, se a escola e outros contextos de 

socialização secundária não procuram encontrar mecanismos de contenção e integração, 

o círculo vai-se fechando, agravando os sentimentos de insucesso e de exclusão.  

Os próprios adultos, mesmo os técnicos das instituições, têm representações 

acerca desta realidade, que os orienta para atitudes de exposição (gratuita, muitas 

vezes…) das histórias destas crianças, conotadas como “meninos da assistência”, logo, 

meninos sem nome, sem pertença definida, meninos sim, mas diferentes de todos os 

outros meninos…  

É necessário não esquecer que grande parte destas crianças é originária de 

famílias profundamente negligentes, situação que justifica, aliás, a institucionalização. 

Deixadas entregues a si próprias, elas aprendem muito cedo a fazer coisas sozinhas, 

sem regras ou limites externos consistentes e contentores. A imprevisibilidade governa as 

suas vidas: hoje têm um adulto disponível, que brinca com elas e as deixa fazer o que 

querem, amanhã não têm ninguém que se ocupe delas, hoje o adulto está indisponível e 

torna-se rígido e violento ao menor sinal, amanhã desaparece e deixa-a fazer coisas que 

apreende como certas e afinal são erradas…  
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Aprenderam também que o adulto não representa a desejada figura de segurança, 

onde se possam apoiar em caso de dúvida. Por não haverem desfrutado da dependência 

na fase inicial da sua vida, dependência esta que é condição determinante para a 

independência e a autonomia, estas crianças evidenciam um temor da 

aproximação/separação, transportam a desconfiança básica original para as relações 

posteriores, ficam prisioneiras da necessidade de depender, ao mesmo tempo que 

temem essa dependência. Mesmo necessitando de ajuda, tendem a não a solicitar, 

silenciam-se e procuram encontrar em si próprias estratégias de resolução das suas 

necessidades para não chamar a atenção sobre si, para não “acordar” em si a vontade 

de esperar de alguém o cuidado incondicional recalcado ou secretamente desejado. 

Assim, confrontada com a dificuldade, a criança remete-se à passividade e à apatia, à 

negação do trabalho, recusando-se a investir nas tarefas propostas. Pode também tender 

a buscar incessantemente a presença do adulto, manifestando-se incapaz de 

desenvolver a tarefa mais simples sem esta “colagem”. Num e noutro caso, tendem, 

frequentemente, a apresentar um comportamento de desinvestimento da aprendizagem, 

impondo-se pelo comportamento disruptivo. E estas estratégias encerram-na num ciclo 

que a conduz, novamente e sempre, a uma das mais dramáticas experiências psíquicas, 

a dor da rejeição… 

Estas características contribuem para as dificuldades de inserção e motivação 

escolar. A aprendizagem escolar reforça a necessidade de concentração e de resistência 

à frustração, fortemente influenciadas pela interiorização bem sucedida das convenções, 

normas e regras de conduta. Se este trabalho prévio não foi realizado, a criança vai 

encontrar dificuldades acrescidas na adaptação às novas exigências. Sem uma 

socialização primária minimamente eficiente, a socialização secundária representada 

pela escola dificilmente conseguirá lograr resultados positivos. A grelha de apreensão do 

real manifesta-se desfasada das exigências da socialização secundária, reforçando 

sentimentos de diferença e necessidade de apoio no grupo de referência (Boavida, 

1998).  

Deixadas sozinhas nas suas aprendizagens, diminuem a sua capacidade de 

concentração e tolerância à frustração, e as dificuldades de pensar, de aprender e de 

reter as coisas agravam-se. Quando muito, conseguem progredir em certas 

aprendizagens à custa de uma clivagem que faz uso de um lado mais distante dos 

afectos, numa espécie de “adaptação à superfície” que caracteriza o “falso-self” (Bowlby, 

1989), e que pode ser eficaz num papaguear de informação, mas não representa uma 

verdadeira aprendizagem, no sentido de ser integrada e apropriada como fazendo parte 
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de si. 

Se ninguém, no percurso destas crianças e jovens, percebe que é na (re) 

socialização, no estabelecimento de padrões relacionais que recriem afabilidades, 

harmonias e afectos que se poderão (re)estruturar, e trabalha afincadamente em função 

disto, dificilmente haverá oportunidade para uma verdadeira apropriação do saber-saber, 

saber-estar e saber-ser conducentes à integração social. Neste caso, as instituições 

representarão sobretudo “depósitos de crianças”, formas de “arrumar” temporariamente 

problemáticas sociais que, inevitavelmente, vão ressurgir mais tarde, eventualmente de 

forma mais exacerbada… 

São capuchinhos vermelhos, à descoberta de como lidar com os lobos maus. Mas 

por vezes na sua vida só existiram lobos maus, o que as obrigou a aprender a viver com 

eles, vitimizando-se, anulando-se, identificando-se com eles e reproduzindo depois as 

suas atitudes. Ou então encontraram lobos que alternavam entre os papéis de lobo mau 

e de lobo bom, sem que a criança percebesse porquê. Umas vezes prestam cuidados, 

outras abandonam e maltratam. Como perceber onde está o lobo mau? Ou se ele existe? 

Como descodificar as situações que a colocam em risco? Como se perceber a si próprio 

como lobo mau, se aprendeu que “ser mau é a melhor maneira de ser bom? (Strecht, 

1999, p.167). 

O mecanismo de identificação ao agressor, e que explica muita da patologia 

transgeracional, representa a submissão aos modelos relacionais que conhecem. Não é 

mais do que uma expulsão, uma projecção do sofrimento a que estiveram sujeitas. 

Perante a ansiedade avassaladora, o desamparo e a impotência vividas, a inata 

compulsão à repetição transforma-se em mecanismo patológico que mantém causas e 

circunstâncias (idem, p. 64). Viveram precocemente experiências contínuas de agressão 

e abandono, e desconhecem outro modelo de relação válido. A verdadeira dor é então 

defensivamente escondida e transformada em raiva e em ódio. O outro é ignorado na sua 

dimensão de pessoa de corpo e alma, e usado como “instrumento” ao serviço da 

sobrevivência na luta por necessidades investidas como gratificantes e poderosas – 

dinheiro, sexo, privilégios, … As condutas anti-sociais aparecem, assim, despidas de uma 

verdadeira consciência do sofrimento do outro. No entanto, elas comportam sempre um 

sofrimento anterior, mais primário e longínquo, eternamente presente – a dor de não se 

sentir pertença, a dor do abandono, a dor da confusão identitária. Assim se explica que 

as medidas coercivas por comportamentos anti-sociais (ficar de castigo, não ir ao recreio, 

institucionalização compulsiva, …) alcancem resultados tão aquém do 

esperado/desejado. Na ausência de normas e valores interiorizados, o sentimento de 
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culpa é extremamente frágil, o outro não é visto de forma empática (em casos extremos 

praticamente não existe mesmo a empatia própria da espécie; o outro é visto como 

vemos um animal de outra espécie, cujo sofrimento não nos diz tanto como o de um ser 

humano…). Ignorar estas lacunas identificatórias precoces na intervenção com estas 

crianças e adolescentes é votar ao fracasso qualquer tentativa de reparação. Com tudo o 

que isso implica…    

Todas as crianças neste estádio de desenvolvimento estão a aprender a fazer 

frente e dominar o lobo. Mas nem todos os lobos são apreendidos de igual forma. O 

capuchinho vermelho da história foi alertado para os perigos da floresta, e mesmo assim 

teve dificuldade em cumprir as ordens da mãe, figura significativa por excelência, modelo 

relacional seguro e consistente. Porque o apelo do risco, a necessidade de explorar, é 

uma componente do desenvolvimento do ser humano. Mas quando o capuchinho recebe 

ordens contraditórias, ou nenhuma ordem ou imposição lhe é ditada, o risco é 

substancialmente maior e não admira que estas crianças “se metam na boca do lobo” ou 

se transformem, elas próprias, em lobos, por vezes única estratégia de sobrevivência. 

Ora, a escola faz apelo precisamente a regras de conduta bem definidas: a criança 

deve permanecer sentada durante longos períodos; só deve falar quando questionada; 

deve aguardar a sua vez; deve manter limpos e arranjados os trabalhos e o material 

escolar; deve respeitar os outros – adultos e crianças; deve perceber a ordem como uma 

forma incontornável de vivência grupal. E deve, além disso, ser produtiva, no sentido de 

fazer coisas novas, e de as fazer bem e sozinha.  

Mas estas crianças apreenderam o mundo de uma outra forma. Não basta, 

portanto, quando se pretende ressocializar estas crianças e jovens, proporcionar 

contextos recheados de oportunidades, porque o contexto de vida, tornado subjectivo 

pela internalização, impõe formas de assimilação e acomodação que são distintas dos 

percursos normativos. As realidades são interpretadas à luz de esquemas cognitivos e 

socioemocionais próprios, em que o indivíduo desempenha um papel activo na dinâmica 

relacional com o meio.  

Piaget (1968), desde muito cedo, na linha de Baldwin, conceptualizou a génese do 

psiquismo, sobretudo a génese das estruturas cognitivas, através de um modelo de 

assimilação/acomodação (o constructo básico teórico proposto por Piaget para o 

funcionamento intelectual, assenta num sistema de esquemas ou padrões de actividade, 

e no equilíbrio de dois mecanismos: a assimilação, que conserva ou preserva o sistema 

de esquemas, e a acomodação, que modifica e transforma o sistema.  
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Piaget define esquema como sendo um “conjunto organizado de acções”, que 

podem ser sensoriomotoras (a forma particular de conhecimento que caracteriza os dois 

primeiros anos de vida) ou cognitivos (forma de conhecimento que emerge por volta dos 

2 anos de vida, com o surgimento da representação simbólica). Em contacto com uma 

dada realidade, a criança vai organizando esquemas que lhe permitam agir/adaptar-se a 

essa realidade. Realidades reconhecidas total ou parcialmente são incorporadas nos 

esquemas preexistentes, num processo designado por Piaget de assimilação. Realidades 

que, por serem tão díspares do que já se conhece, não “encaixam” nos esquemas 

preexistentes, obrigam a uma reelaboração destes, ou mesmo ao desenvolvimento de 

novos esquemas, num processo designado de acomodação. Deste jogo de equilíbrio 

entre assimilação e acomodação resultam disposições, interpretações e padrões de 

interacção mais ou menos adaptativos e que, nas palavras de Piaget, constituem a 

inteligência. 

Como foi referido, a escola representa uma realidade que, para estas crianças, faz 

apelo a complexos processos de reorganização destes esquemas cognitivos. E isto não 

se consegue no imediato, exige um grande esforço e auto-controle, o que implica que a 

criança precisará de tempo, de disponibilidade e atenção por parte dos adultos, de um 

investimento individual que suporte estas mudanças a nível cognitivo, emocional e 

volitivo. Como provocar a reelaboração destas aprendizagens precoces, destas 

aquisições primárias que foram obtidas precisamente no contexto afectivo mais 

significativo? E como negar/reconhecer estas aquisições como conflituais com um 

desejado sentimento de pertença e participação social? Como “dar a volta”, criando 

estratégias alternativas à fatalidade de “não conseguir sobreviver psicologicamente a não 

ser à custa da inversão de valores, e de uma adaptação nas margens do sistema social” 

(Queiroz, 2007)? Há que “desconstruir” a forma como a(s) realidade(s) foram 

incorporadas, ou seja, reelaborar o vivido e o aprendido. E isto não é feito sem 

sofrimento. Implica recusar os sub-universos simbólicos aprendidos e apreendidos no 

contexto das relações afectivas mais significativas; implica colocar em cheque as 

competências das figuras significativas; implica confrontar-se com o facto de ser diferente 

e inferior; implica pôr em causa todas as suas vivências e aprendizagens, e abrir um novo 

corredor interpretativo que permita olhar para o passado e integrá-lo num plano de “como 

se” mais suportável, para se poderem projectar no futuro; implica aceitar que os seus pais 

e contexto próximo, os únicos que conhece como fonte de segurança, estão afinal “em 

contra mão”; implica a competição entre sub-universos de significação, e a sua 

legitimação; implica enfrentar a perplexidade de perceber que “o certo está errado”, e que 

“ o que eu sei não sei”… (Mannheim, Merton & Miles, 1967).  
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Sem este trabalho, a criança poderá não ser capaz de acompanhar o ritmo da 

aprendizagem, ficando irremediavelmente para trás, auto-reforçando os seus sentimentos 

de incapacidade, alienando-se da aprendizagem e do crescimento, e refugiando-se em 

contextos alternativos, numa contra cultura onde se sente aceite, onde está “entre iguais” 

que a reforçam e apoiam. Do ponto de vista do funcionamento e sofrimento psíquicos, 

esta estratégia pode ser entendida como mais uma forma de diminuir a ansiedade e o 

sofrimento. Estes sub-universos são “transportados” pelo grupo, que produz 

continuamente os significados em questão e dentro do qual esses significados têm 

realidade objectiva. Sub-universos e significados que tornam difícil para a criança ou 

jovem a resolução deste conflito, refém de um sentimento de inferioridade que a remete 

para a dependência do grupo de referência.   

Como deverá organizar-se a instituição em função deste objectivo? 

Sendo certo que os valores, normas, padrões comportamentais, modelos 

relacionais, mecanismos de identificação e percepção do eu estão contaminados pelas 

experiências precoces, muitas vezes fortemente disruptivas em termos de auto conceito, 

e das disposições interiorizadas, que não se adequam às exigências impostas pelas 

instituições de socialização secundária, como é o caso da escola, como pretender que 

estas crianças e jovens façam percursos normativos apenas porque têm – teoricamente – 

as mesmas oportunidades de integrar estas instituições? Não estaremos a esquecer que, 

para subir um degrau, é absolutamente necessário que os anteriores estejam 

percorridos? Ninguém começa a subir uma escada a partir do meio… E, mesmo que me 

levem em braços até esse patamar, como prosseguir se não possuo as competências 

mais elementares que me permitam continuar o percurso? É assim com as crianças e 

jovens institucionalizados, de quem se espera que “saibam aproveitar as oportunidades 

que lhes são dadas”, porque integrados num ambiente onde as necessidades básicas 

são asseguradas, porque integrados na escola, ou em formação profissional, ou em 

aprendizagem de uma profissão… Que oportunidades são estas? Corresponderão àquilo 

que realmente necessitam? Ou serão simplesmente um reflexo dos valores, normas e 

preconceitos das classes dominantes? Ou serão a própria negação do papel exclusor de 

muitas dinâmicas, lógicas e processos sociais, que reproduzem mecanismos de 

segregação e exclusão? Terão as instituições de acolhimento de crianças capacidade 

para substituir o papel familiar na construção de relações afectivas saudáveis, base da 

aprendizagem dos afectos, das normas e valores vigentes, da construção de uma 

identidade saudável, em que o indivíduo se reconheça como ser autónomo, capaz e igual 

entre iguais? 
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A interiorização das regras, dos valores e das normas sociais processa-se 

essencialmente de forma implícita. Não é apenas através das práticas e do conteúdo do 

discurso que esta aprendizagem é feita. O próprio discurso carregue em si regras e 

distribuição de poder que, gradualmente, colocam o indivíduo e os outros numa 

determinada categoria, criando assim as bases para a construção de uma dada 

identidade. 

É na teia de relações, de trocas objectivas e subjectivas, que o indivíduo vai 

interiorizando códigos de discurso, modos de relacionar, pensar e sentir, que 

especializam e distribuem formas de consciência, relações sociais e disposições. Estes 

códigos têm inevitáveis consequências reguladoras para a distribuição social da sua 

aquisição, e para a formação da consciência no campo do controle simbólico. O controle 

simbólico constitui, pois, um meio através do qual a consciência adopta uma forma 

especializada e distribuída mediante formas de comunicação culturais dominantes, e 

traduz as relações de poder no discurso e do discurso às relações de poder (Bernstein, 

1996).  

Estes modelos relacionais são profundamente diferentes numa família ou numa 

instituição. A hierarquia, distribuição do poder, assumpção de papéis, responsabilização e 

participação emanam da organização social e dos valores e necessidades, transmitidos 

subliminarmente pelos discursos e pelas práticas da interacção social.  

A experimentação de papéis reais, por exemplo, de que forma é possível numa 

instituição? Na família a criança participa, na medida das suas possibilidades, nas tarefas 

comuns, o que lhe dá um sentimento de pertença ao mundo dos adultos, e a capacidade 

de sentir que poderá ser como eles. Na instituição, o ritmo e lógica de funcionamento são 

profundamente diferentes. As representações relativas ao trabalho, por exemplo, são 

completamente deformadas. Numa família normativa, a criança vê todos os dias os pais 

irem trabalhar, condição de realização, de integração social e meio de sobrevivência. 

Para que a refeição apareça na mesa, alguém tem de a preparar. A roupa que é vestida 

limpa e passada a ferro exigiu que alguém realizasse essa tarefa,... A criança apreende 

desde muito cedo o valor do trabalho, e identifica-se ao mundo dos adultos através dele.  

O que acontece numa instituição? As pessoas saem não para ir trabalhar, mas 

precisamente para irem descansar, ou passear, …; as refeições aparecem na mesa sem 

que, nalguns casos, as crianças sequer possam entrar na cozinha; a roupa aparece 

tratada sem sequer saberem onde é e quem trabalha na lavandaria; os objectos 

estragam-se e são repostos sem perceberem se exigiu algum esforço por parte de 
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alguém,... As crianças vivem num mundo de faz-de-conta, onde participam a fazer de 

conta, sem fazerem uma verdadeira aprendizagem da participação. 

Assim, será importante a implicação de todos em todas as tarefas consideradas 

importantes para empreender o objectivo de ressocializar os jovens, uma organização 

inovadora, animada por uma forte lógica de cooperação e de aprendizagem contínua, em 

situação real. 

Será importante também que a organização se constitua como um todo não 

fragmentado numa série de estruturas, cada uma delas com as suas funções autónomas 

e independentes umas das outras. A estrutura deve ser pouco hierarquizada, com todos 

os profissionais a implicar-se com todas as crianças e jovens e em todas as actividades. 

Não se espera que cada um se dedique de forma especializada a uma tarefa específica, 

dedicando-se de uma forma estritamente profissional, mas antes que cada um implique a 

totalidade da sua pessoa, criando ligações afectivas indispensáveis para que as crianças 

e jovens possam suportar as frustrações inerentes ao processo de distanciação em 

relação aos papéis interiorizados. 

Como se articula a vida institucional com a aprendizagem escolar e a integração 

social? 

Reconhecendo que a escola e o percurso académico são uma base indispensável 

na apropriação do conhecimento e dos recursos potenciadores da integração social; 

reconhecendo as dificuldades que estas crianças enfrentam na aprendizagem; 

reconhecendo as suas lacunas em termos comportamentais e volitivos; reconhecendo 

que merecem uma atenção e trabalho particulares, poder-se-á perguntar: 

Quando surgem problemas de comportamento na escola, como são habitualmente 

resolvidos? 

- Que estratégias de resolução?  

Acompanhamento personalizado; Articulação com a escola; Definição de planos de 

intervenção; Sistema de reforços (positivos e negativos); Forma como a comunidade 

educativa lida com esses problemas;   

- Quem define essas estratégias?  

- Como são postas em prática?  
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- Quais os resultados? 

Reconhecendo ainda que as dificuldades escolares assentam mais frequentemente, 

nestas crianças, em fragilidades psíquicas do que cognitivas, e que, portanto, estas 

crianças e jovens poderão (ainda) fazer percursos escolares satisfatórios, desde que 

fortemente investidos, cabe também perguntar:  

Quando surgem dificuldades de aprendizagem, como são encaradas?    

- Quem é responsável pela implementação de estratégias de resolução?  

- Quem define essas estratégias? 

- Como são postas em prática?  

- Quais os resultados? 

- Como se valiam esses resultados? 

As crianças e jovens institucionalizados, são muitas vezes coarctados no seu poder 

e querer, pelas limitações de recursos, pela padronização das vontades e dos percursos 

e pelas mudanças e imprevisibilidade que governam as suas vidas. Desta forma, o 

sentido subjectivo de si, caracterizado pela unidade e continuidade que permite 

reconhecer-se no presente, no passado e no futuro, e que definem a identidade, pode 

ficar prejudicado. Para estas crianças e jovens, a relação com o tempo é, habitualmente, 

dominada pelo presente, o aqui e agora. Como não têm qualquer participação na vida da 

instituição, que é também a sua vida, perde-se a noção de futuro e de projecto, que só 

são possíveis quando o indivíduo percebe que tem uma palavra a dizer, que a sua 

vontade e capacidade são tidas em conta, que ele é o elemento chave na construção do 

seu futuro. A instituição tem de lhes proporcionar experiências diversificadas, convívio 

com outras realidades, e reforçá-los nas suas experimentações, desejos e sonhos. O 

jovem deve acreditar que os seus próprios objectivos (o que fez, o que faz e o que 

pretende fazer) são significativos no contexto em que se insere, que este os aprova e lhe 

dá apoio. Assim poderá chegar a uma ideologia pessoal que o ajuda a evitar a confusão 

de valores. Sem isto, têm grande dificuldade em projectar-se no futuro, presos à 

satisfação imediata dos desejos e necessidades, sem capacidade para as diferir no 

tempo. Podemos então perguntar também: 

Como se projectam no futuro estas crianças e jovens? 
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- Que planos fazem?  

- Que percurso escolar e profissional delineiam?  

- Que objectivos traçam?  

- Como se empenham na concretização desses objectivos? 

- Quem os apoia e incentiva?  

- De que forma? 

5.5. Identidade vs. Confusão de identidade 

O quinto estádio – identidade/confusão de identidade – marca o período da 

adolescência. É neste período que se adquire uma identidade psicossocial: o adolescente 

precisa de entender o seu papel no mundo e tem consciência da sua singularidade. Há 

uma recapitulação e redefinição dos elementos de identidade já adquiridos, que 

caracterizam a designada crise da adolescência.  

A crise é aqui peculiarmente intensa, em função das incertezas e indagações do 

adolescente, confrontado com a necessidade de descobrir quem é e de definir o que virá 

a ser no futuro. Erikson considera a adolescência como a fase mais crítica do ciclo vital, 

embora possam ocorrer crises de identidade em qualquer fase da vida do indivíduo, 

manifestando-se por sentimentos incomodativos que se evidenciam por um mal-estar 

típico de quem “não se sente bem na sua pele”. 

As competências que ao longo dos anteriores estádios de desenvolvimento 

psicossocial vão sendo adquiridas contribuem, cumulativamente, para a construção da 

identidade. 

Agora o adolescente adquiriu também a capacidade de pensar abstractamente, o 

que lhe permite projectar-se no futuro, tecer itinerários de vida, formular juízos de valor, 

questionar o instituído e pensar noutras formas de organizar e lidar com a realidade. O 

pensamento formal constitui a capacidade de reflectir acerca do seu próprio pensamento 

e do pensamento dos outros, e encontrar uma forma particular de ser, de pensar, de 

actuar e sentir, que definem a própria identidade.  

Ele necessita agora de “parar”, para integrar os elementos da identidade atribuídos 

à infância. É esta recapitulação e redefinição desses elementos que caracteriza a 

adolescência e a moratória que lhe está associada. Trata-se de um período de procura e 
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especulação – é a fase da moratória psicossocial. Este é um período profundamente 

criativo, em que o jovem pesa a sua vida tendo em vista o futuro, revê e re-experimenta 

mentalmente os vários papéis sociais que até aí desempenhou, tentando ajustar-se 

àqueles que melhor se coadunam com os seus sonhos e os seus projectos, bem como 

com as exigências sociais. É como que uma espera para investimentos adultos, ou uma 

permissividade selectiva por parte da sociedade, e um jogo provocador, contestatário, por 

parte do jovem. É através de um processo de ressíntese de identificações anteriores, da 

experimentação de papéis, da construção e reconstrução de identificações mais 

apropriadas à sua posição actual e futura na estrutura social, que o indivíduo é capaz de 

decidir e definir o seu lugar na sociedade. Esta moratória, no entanto, pode não ser o 

tempo real que o indivíduo gasta ou necessita neste trabalho de definição da sua 

identidade (Erikson, 1972; 1976).  

É fundamental que ocorra este processo, em que o jovem tem possibilidades de 

explorar hipóteses e escolher caminhos. De facto, é nesta altura que vários agentes de 

socialização exercem pressão para o assumir de responsabilidades e para a tomada de 

decisões, principalmente do foro escolar e profissional. Erikson considera que a moratória 

institucionalizada – rituais sociais para a entrada na idade adulta, como a escolha da área 

profissional no ensino escolar – facilita a preparação para a aquisição de papéis na 

sociedade. Esta tarefa será facilitada se já existir confiança naquilo que se pode ser e 

querer livremente, o que depende dos contextos de vida presentes e anteriores. 

Como não é possível separar a crise de identidade individual do contexto social em 

que se insere o indivíduo, a resolução mais ou menos ajustada desta crise depende 

grandemente das condições que o meio oferece(u) ao adolescente. 

Apesar de ter de ser feita interiormente pelo próprio indivíduo, a construção da 

identidade necessita do contributo das pessoas significativas com que o adolescente 

convive. Estas funcionam como um referencial, isto é, como modelo de identificação. 

Como um espelho que lhe devolve a imagem que a sociedade tem a seu respeito. Os 

outros têm um importante papel na definição da identidade: o jovem vê reflectido no seu 

grupo de amigos parte da sua identidade, e preocupa-se muito com a opinião dos 

mesmos. Por vezes, procura mesmo amigos com “maneiras de estar” divergentes 

daquela em que cresceu, de forma a poder pôr em causa os valores dos pais ou outras 

figuras de autoridade, testando possibilidades para construir a sua própria “maneira”. O 

grupo permite um jogo de identificações e a partilha de segredos e experiências 

essenciais para o desenvolvimento da personalidade. Daí a importância crucial do grupo 

de pares nesta fase desenvolvimental (Dubar, 2000). 
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Erikson concebe a identidade do eu como um processo multidimensional, que 

interage não só consigo próprio e com outras estruturas psíquicas (id e super ego), mas 

também com o contexto social e as suas expectativas. Só um meio minimamente 

estruturado e seguro, onde o indivíduo se sinta genuinamente aceite, onde possa 

experimentar papéis reais e imaginários, lhe permite adquirir aquilo que, para Erikson, 

são as características dominantes na definição do conceito de identidade: um sentido de 

continuidade espacio-temporal do eu; a configuração de elementos positivos e negativos 

da identidade (auto-conceitos) que dão unidade às experiências de si próprio na 

interacção com o mundo social; o sentido de independência entre o conceito de si próprio 

e a realidade. 

Quando não adquire a sua identidade, o adolescente permanece num estado de 

confusão, com dificuldade em perceber quem realmente é, quais as suas capacidades e 

o caminho que o futuro pode representar.  

Para Erikson, a essência da identidade é a fidelidade. Esta surge na interacção do 

indivíduo com a sociedade, consoante esta oferece condições e oportunidades para o 

indivíduo fazer investimentos. O adolescente que adquire a sua identidade é capaz de 

desenvolver uma saudável interacção com a sociedade, tornando-se fiel a uma ideologia 

ou profissão, que é também uma tarefa deste estádio. A fidelidade permite ao indivíduo a 

devoção a uma causa, isto é, o compromisso com determinados valores que abraça 

como seus. Também permite confiar em si próprio e nas outras pessoas; como tal, a 

interacção social é fundamental.  

Ser fiel é, assim, investir, envolver-se numa ideologia, numa profissão, numa causa, 

típicas deste período de desenvolvimento. Cabe à sociedade criar condições para que o 

adolescente possa desenvolver este sentido de fidelidade, oferecendo-lhe princípios, 

ideias e valores, tarefas e modelos que ele possa adoptar ou contestar. A contestação 

assume, assim, a par com a integração e adopção de modelos vigentes, um papel 

fundamental na construção da identidade.  

A escolha profissional constitui também um elemento relevante na emergência da 

identidade do jovem, escolha esta que se apoia nas capacidades adquiridas durante o 

estádio anterior. O sentido de inferioridade leva a uma paralisia operacional no 

adolescente, enquanto o sentimento de produtividade leva a uma exploração da sua 

vocação.  

São três os principais factores que estão em jogo na crise da identidade, segundo 

Erikson: sistemas de valores das moratórias institucionalizadas; orientação para os 
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valores e luta entre o ego e o superego; socialização. 

- Quanto às moratórias institucionalizadas, Erikson defende que o período de 

moratória é governado por instituições e estruturas sociais que podem facilitar ou inibir a 

experimentação de papéis. Erikson designa estas instituições de moratórias 

institucionalizadas (modas, rituais, aprendizagem escolar,...) que fornecem ao jovem 

modos de socialização para o ajudar a resolver a sua crise de identidade. 

São duas as moratórias institucionalizadas proporcionadas aos jovens: a moratória 

tecnológica e a moratória humanística. Na sociedade actual, marcadamente tecnológica, 

o jovem é cada vez mais tentado a uma espécie de super acomodação, já que tudo 

aparece facilitado pelas tecnologias. E se estas representam factores de 

desenvolvimento, coarctam também muitas vezes a criatividade, o empenho e o esforço, 

e os jovens tendem a ter o trabalho facilitado na formação da sua identidade, já que tudo 

lhes é oferecido (Erikson, 1976). 

Já a moratória humanista implica investimentos mais mutáveis, que exigem por isso 

maior esforço, até porque a sociedade não oferece muitas condições de experimentação 

de papéis institucionalizados e, consequentemente, a experimentação deste tipo de 

papéis processa-se muitas vezes em contextos marginais, sem o apoio necessário à 

construção da identidade. E porque é difícil manter investimentos que não são apoiados 

pela maioria social tecnológica, os valores humanistas tendem a ser menos valorizados. 

No entanto, eles são uma peça fundamental na construção do eu, pelo que há que criar 

oportunidades para o adolescente vivenciar esta moratória. 

- No que respeita à orientação para os valores e luta entre o ego e o superego, 

Erikson define três estádios fundamentais: moral, ideológico e ético. É o progresso nos 

estádios de orientação para os valores que dá conteúdo ao ideal do eu orientado para 

uma realidade socialmente relevante, que não é mais do que a substituição do super ego 

tirânico e dominador por um super ego mais flexível e adaptativo, pela integração de 

valores orientados para o desenvolvimento e o bem comum. Este processo dá um 

sentido de rectidão e estabilidade, num processo de diferenciação psicológica da 

identidade do eu e identidade de papéis que parece ser básico para o desenvolvimento 

do ego. A orientação de valores tem nesta fase a função de ajudar o ego a ter um sentido 

de segurança que deriva da consciência de poder escolher entre diferentes papéis. O 

superego não muda o seu conteúdo e estrutura em resposta às circunstâncias, como faz 

o ego, tornando-se assim, isolado da experiência, como uma moralidade cega, categorial 

e rígida; no entanto, a sua importância é fundamental para a transformação do ideal do 
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eu numa consciência ética compatível com a aquisição de valores que abrem o caminho 

de um bom funcionamento enquanto adulto (idem).  

Na perspectiva do desenvolvimento moral de Kohlberg (citado por Lourenço, 1998), 

o adolescente encontra-se numa moralidade convencional, expressa pela interiorização 

das normas e expectativas sociais. Neste nível de desenvolvimento, o justo e o injusto já 

não se confundem com o que leva à recompensa ou ao castigo, antes se definindo pela 

sua conformidade às normas sociais e morais vigentes. O indivíduo procura cumprir os 

seus deveres e respeitar a ordem estabelecida. Há, portanto, uma orientação para uma 

moralidade interpessoal. Ou seja, há uma tendência para se agir de modo a ser-se bem 

visto aos olhos dos outros e a merecer-se o seu respeito, auto-estima e consideração. 

Isto pressupõe, como se depreende, que a crise de desenvolvimento psicossocial anterior 

tenha sido bem sucedida, pois sem a interiorização das regras e valores, o indivíduo 

permanecerá numa moralidade pré-convencional. O que se espera de um percurso 

desenvolvimental sadio é que, resolvida a crise de identidade, o jovem possa progredir no 

sentido da moralidade pós-convencional, em que o valor moral das acções depende 

menos da sua conformidade com as normas morais e sociais vigentes e mais da sua 

conformidade a princípios éticos universais. É, portanto, o nível moral da pessoa que 

tende a compreender as normas na sua relatividade, como regras de acção cuja 

finalidade última é assegurar que esses princípios sejam salvaguardados em contextos 

concretos (Lourenço, 1998, p.81-100). 

- Relativamente às práticas de socialização, elas podem influenciar positiva ou 

negativamente a construção da identidade. Quanto mais institucionalizada for a 

moratória, no sentido da preparação instrumental para papéis adultos, maior facilidade 

parece existir na resolução da crise; no entanto, se esta for demasiado simplificada, 

pouca ressíntese de identidade ocorrerá e a personalidade adulta reterá características 

de personalidade da infância. Neste caso, as crises psicossociais posteriores serão mais 

problemáticas. Pelo contrário, um contexto social não estruturado pode levar a uma crise 

de identidade mais significativa. 

Este processo de descoberta de si próprio é realizado através da introspecção, 

exame da sua própria vida interior, e através das suas relações com os outros, 

fenómenos de natureza psico afectiva e social que levam o adolescente a encontrar 

padrões comportamentais, referências afectivas, influências e dependências exteriores, 

constelações de factos e fenómenos bio-psico-sociais cuja verticalidade e horizontalidade 

do seu interaccionismo constituem processos de socialização através dos quais as 

normas são interiorizadas, assimiladas e incorporadas pela personalidade, tornando-se 
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parte integrante desta.  

Este processo de auto-construção pessoal – emergente de um vasto conjunto de 

interacções recíprocas – demonstra que a realização de um adolescente, e de qualquer 

ser humano em geral, passa, necessariamente, pela sua acção participativa na 

sociedade e pela inserção num vasto conjunto de interdependências exteriores, quer 

sejam naturais, humanas, económicas, sociais ou culturais, assumindo compromissos 

com o meio, integrando-se no próprio contexto, e adaptando-se à evolução do mesmo, 

factos estes que obrigam à redução da acção do imaginário, eliminam imaginações 

estéreis, limitam actuações e inibem funções, obrigando o indivíduo a recuar naquilo que 

considerava o seu próprio espaço que, apesar de tudo, a nível de objectividade, não 

limita, necessariamente, a actividade criativa. 

Em síntese, as oportunidades de resolução adequada da crise de identidade própria 

da adolescência dependem basicamente da qualidade relacional, do sistema de valores 

dominante, do envolvimento e apropriação dos espaços, dos afectos, das tarefas e das 

decisões, bem assim como da construção de imagens internas securizantes que 

permitam o confronto com o real, sem perda da imagem própria. 

A adolescência dá lugar a uma emergência conflitual que põe à prova a qualidade 

do vínculo com os objectos internos, permitindo ou não a possibilidade do adolescente se 

identificar com os pais de forma diferenciada. É junto dos pais e de outras figuras 

significativas que o adolescente poderá encontrar uma rectaguarda identificatória para 

minorar as dificuldades relacionais provocadas pela confusão de identidade em que se 

encontra. 

Dependendo dos contextos e exigências, há crianças que têm de “crescer depressa 

demais”, sem tempo para este papel de ressíntese identitário, ou que, já adultos, e 

portanto numa fase em que seria de esperar que a identidade estivesse definida, 

continuam a ter as benesses próprias dos adolescentes (leia-se, a serem 

desculpabilizados de tudo, pelos outros ou pelos próprios que, não tendo desenvolvido as 

necessárias competências adaptativas não conseguem auto-responsabilizar-se, sentir 

culpa ou remorso, …). Uma e outra situação podem igualmente deixar sequelas, 

mantendo o indivíduo em confusão de identidade e, portanto, em situação de 

dependência.  

O desejável, portanto, é que o adolescente chegue a esta etapa com alguma 

confiança em si e nos outros, com um sentimento de autonomia e capacidade, e que o 

contexto social o apoie no acesso a uma identidade própria. 
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Crise de identidade e papel da institucionalização 

Quando enredados em dificuldades relacionais, os adolescentes sentem-se 

incapazes de encontrarem em si próprios os recursos necessários para gerir uma relação 

equilibrada com os pais, ou com as outras figuras significativas do meio familiar (próximo 

ou alargado), o que reforça a sua dependência afectiva face ao meio. Daí a necessidade 

dos grupos de pares, das atitudes consumistas, do hedonismo, que, em contextos 

relacionais muito fragilizados, podem escravizar o adolescente que, não tendo figuras 

consistentes de identificação, busca no meio os elementos identitários que lhe permitam 

criar a ilusão de ser autónomo. 

Preso neste antagonismo entre necessidades objectais (sentir-se ligado a 

alguém…) e salvaguarda narcísica (reconhecer-se como independente e autónomo…), o 

adolescente torna-se incapaz de utilizar em proveito próprio um espaço relacional 

alargado onde poderia encontrar uma “moratória psicossocial” adaptativa (Erikson, 1976). 

A dificuldade na utilização deste “espaço psíquico alargado”, simultaneamente 

como ponto de referência identificatória e suporte narcísico, acentua a ineficácia dos 

movimentos de autonomização destes adolescentes, tornando-os cada vez mais 

tributários do aleatório das respostas actuais do meio às suas exigências afectivas 

pontuais. 

Uma situação de dependência que torna impensável qualquer possibilidade de 

apoio numa relação com o outro, por falta de uma coesão interna que seja suporte de um 

sentimento de si suficientemente estável.  

Quando falamos de adolescentes em situação de institucionalização, falamos quase 

sempre de percursos biográficos marcados por rupturas, sofrimentos e fragilidades que, 

nesta fase, são reavivados, complicando ainda mais estas dificuldades relacionais. 

As carências identificatórias são evidentes. Nem os pais nem os cuidadores se 

constituem como objectos internos securizantes, que permitam um processo de 

identificação.   

Para Bergeret (1988), por exemplo, as carências identificatórias põem em evidência 

a incapacidade do adolescente em organizar uma personalidade em referência a 

imagens de adultos percebidos como demasiado inconsistentes, demasiado imprecisos, 

indecisos e tristes, ou demasiado depressivos. As carências imaginárias traduzem, por 

sua vez, a impossibilidade de criar interiormente cenários relativos a personagens – 
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simbolicamente representativas, carregadas afectivamente, evocadoras de boas 

recordações e de esperança no futuro – com os quais o sujeito mantém laços afectivos 

íntimos e calorosos, mesmo na sua ausência. 

É assim impossível para estes adolescentes elaborar a ausência e adiar a 

satisfação dos desejos. O objecto (no sentido psicanalítico de objecto significativo e 

securizante) não pode ser trazido para o espaço psíquico de forma suficientemente 

durável quando está ausente, porque não foi incorporado de forma suficientemente 

consistente e gratificante. Quando presente, por outro lado, penetra de forma intrusiva e 

dolorosa no mesmo espaço psíquico, mobilizando, então, contra-investimentos que não 

permitem ao sujeito integrar estas experiências como estruturantes e gratificantes.  

Esta situação não permite aceder a uma verdadeira relação de objecto, o que 

explica e reforça a sua dependência em face do meio, que ilusoriamente substitui a 

relação objectal. 

A “fragilidade relacional” de grande parte destes adolescentes, tem assim, origem 

em feridas narcísicas que urge reelaborar. Só na medida em que encontrar contextos de 

(re)ssocialização que lhe permitam experimentar a aceitação, os afectos, a 

(in)dependência, será capaz de reelaborar o conceito de si, de adicionar novos elementos 

positivos à sua identidade e, em certa medida, reorganizar-se. Não é o trauma original 

que se torna o grande vilão da saúde psíquica, como Freud pensava, mas a sua contínua 

realimentação. Cada gesto hostil das outras pessoas reforça sentimentos de 

incapacidade e de baixa auto-estima. Quebrar o ciclo equivale a deixar de alimentar o 

desprezo e a indiferença, a “matar à fome” os vazios, colocando no seu lugar figuras 

simbolicamente carregadas de afecto, que permitam rever-se nesses outros e, a partir 

deles, construir uma auto-imagem positiva. 

A génese do real confunde-se, no essencial, com a génese da relação de objecto, 

num movimento em que a constituição interdependente e mútua do objecto e do sujeito, 

do interior e do exterior, rege a organização da vida psíquica. É esta “simbiose psíquica” 

que impede a tentação ilusória de criar quer uma realidade exclusivamente exterior, 

fundada apenas no registo perceptivo dos dados factuais do meio, quer uma realidade 

puramente interior, produto exclusivo da elaboração defensiva do sujeito, sob a forma de 

projecção ou de fantasma do seu mundo interno (Bergeret, 1988). 

O mesmo autor faz notar que, se a percepção (como a projecção) marca o exterior 

e a alucinação marca o interior, a co-produção do trabalho perceptivo e do trabalho 

alucinatório estabelece uma ligação indissolúvel entre o fora e o dentro, mas as 
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transformações do processo de co-produção são o elo indispensável para transformar as 

representações psíquicas desse vínculo nas vicissitudes da vida psíquica. 

A qualidade da relação objectal determina, assim, a construção da realidade – 

interna e externa. Não será, assim, de estranhar, que nas crianças e jovens que 

experienciaram precocemente lacunas nesta relação, encontremos três grandes quadros 

muito comuns (Strecht, 1999, p.84): 

- imaturidades estruturais – crianças mal organizadas, com um eu fragmentado, 

imaturas, com dificuldades ao nível escolar, mesmo tendo potencial cognitivo dentro da 

média, com um jogo e discurso muito ligados ao concreto, ambos sinal de pobreza 

psíquica; sem grandes referências, regras e limites, revelam sintomaticamente as falhas 

frequentes do investimento das figuras significativas: atraso de crescimento e de 

linguagem; dificuldades de aprendizagem; problemas de comportamento; problemas 

orgânicos de repetição: patologia psicossomática, dificuldades no controle esfincteriano 

com enurese, encoprese, … 

- depressões – com vários níveis de profundidade e gravidade, em crianças ou 

adolescentes não valorizados ou confirmados narcisicamente pelas figuras significativas, 

com falhas na auto-estima, e que aparecem como tristes, inibidas, com dificuldades de 

aprendizagem ou, mais frequentemente, com comportamentos agidos e aditivos, pré-

delinquentes, com falhas na identidade sexual e risco de suicídio; 

- desorganizações pré-psicóticas – aparecem desorganizadas, confusas, por vezes 

já aparentemente deficitárias na sua capacidade de evolução. É que a plasticidade de 

uma criança maltratada não dura para sempre… 

A questão que se coloca, uma vez mais, é a de saber até que ponto o ambiente 

institucional será passível de se organizar de forma suficientemente consistente para 

cumprir o desígnio de permitir ao adolescente reelaborar a sua vida psíquica, de forma a 

resolver, em certa medida, os seus conflitos de identidade. As exigências colocadas ao 

contexto institucional são aqui reforçadas, pois trata-se de um momento nodal na 

estruturação da personalidade do indivíduo. O seu percurso de vida, marcado por todas 

as etapas e experiências anteriores, é aqui jogado de forma decisiva: se permanece em 

confusão de identidade, a dependência e fragilidade psíquica serão uma constante; se 

resolve o seu conflito de identidade, as hipóteses de vir a fazer um percurso normativo e 

socialmente adaptado são francamente maiores. 

Para realizar esta tarefa, o adolescente terá de ter oportunidades de experimentar 
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papeis, explorar hipóteses, escolher caminhos. Só o sentido de segurança de poder 

escolher entre várias opções lhe permitirá encontrar-se a si próprio e projectar-se no 

futuro. E isto implica, entre outras coisas, a possibilidade de se opor ao instituído, de 

contestar modelos vigentes. Este oposicionismo e contestação são, aliás, factores 

imprescindíveis de crescimento e construção do seu “eu pessoal”.  

Ora, a educação em geral e a institucionalização em particular não promovem a 

contestação como um valor, mas antes o conformismo. Se o adolescente contesta, pode 

perigar o próprio sistema organizacional, e por isso não raras vezes é transferido para 

outra instituição para "aprender a não criar problemas...", e vai sendo “empurrado” de 

instituição em instituição, dificultando cada vez mais a interiorização de figuras 

identificatórias e de regras e, por inerência, a integração social. Tolhido nesta malha 

apertada, não cria autonomia, mantendo-se dependente porque em confusão de 

identidade, não se reconhecendo como um ser autónomo e capaz.  

A concepção orgânica de grande parte das instituições de acolhimento, emanada 

dos conceitos da sociedade mercantil, das ideologias sociais e dos sistemas educativos 

dominantes, reprime as manifestações da interioridade pessoal e bloqueia as 

potencialidades do indivíduo, ao invés de as alargar (Bernstein, 1996). 

Sendo a personalidade uma realidade bio-psico-social, os agentes educativos têm 

de se envolver na acção, na atitude e disponibilidade que abarca a criança ou jovem 

como uma unicidade cuja estrutura psico-afectiva, emocional e intelectual é composta de 

factos de natureza consciente e inconsciente. Torna-se necessário, portanto, um 

ambiente de sintonia, de diálogo, segurança, confiança mútua, liberdade interior e 

harmonia afectiva. Percepcionada pelo adolescente, esta predisponibilidade de aceitação 

do outro poderá levá-lo a uma maior aceitação da sua vida interior, a um aprofundamento 

e reorganização das suas vivências, o que desencadeará uma maior força interior, 

propulsora da acção, esforço e motivação na descoberta de novos interesses. Auto-

reforçado nas suas realizações, a sua energia mental desenvolve-se, aumenta a sua 

capacidade de investimento, sente-se mais seguro de si mesmo, estimulando-o na sua 

independência, liberdade e auto-estima.  

Tal desiderato exige também equipas de trabalho bem preparadas, capazes de 

reflexividade e autocrítica constantes, capazes de perceber que não podem impor a 

definição de projectos ao jovem sem a participação deste, os seus modos de acção e as 

suas maneiras de pensar, porque isso é atentar contra a sua pessoa, castrar o seu 

potencial, aniquilar a sua busca de acção e informação, e mutilar o desenvolvimento das 
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suas capacidades de auto-organização (Fernandes, 1990). 

A coesão da equipa, a solidariedade entre os seus membros, a coesão de todos os 

aspectos da organização parece essencial, tanto material como simbolicamente, para as 

clivagens e contradições internas dos adolescentes, assim como os desequilíbrios das 

suas relações com o exterior. Essa unidade da instituição poderá ajudá-los a superar a 

auto imagem negativa que têm frequentemente de si próprios, tornando-os mais 

confiantes do seu valor e permitindo a reelaboração das contradições com o mundo 

exterior. 

Esta coesão e estrutura da equipa nasce das próprias necessidades dos jovens, 

mas obviamente representa também uma mais valia para o pessoal, que pode assim 

usufruir de maior motivação, realização pessoal e profissional. 

A estrutura organizacional deverá apontar para a não fragmentação do 

estabelecimento numa série de estruturas, cada uma delas com as suas funções 

autónomas e independentes umas das outras. Deve ser pouco hierarquizada, com todos 

os profissionais a implicar-se com todos os jovens e em todas as actividades.  

Profissionalismo e implicação deverão ser duas dimensões indissociáveis do fazer 

profissional numa estrutura que integra traços de uma relação afectiva próxima da que 

deverá acontecer numa família minimamente equilibrada. 

“Para que os profissionais possam dar o melhor de si, o modo de organização 

deverá criar os antídotos para todo e qualquer tipo de prática que se insinue no sentido 

de esquartejar o indivíduo numa série de aspectos, preconizando o tratamento 

diferenciado de cada um e exercendo uma luta de influência para o impor” (Queiroz, 

2007). 

As reuniões de equipa devem ser frequentes, e reflectir-se colectivamente sobre os 

erros, as causas e os caminhos de superação, com respeito e sensibilidade. 

Numa organização em que a ideologia, assim como as sínteses teóricas 

construídas em função de uma determinada abordagem dos fenómenos societais, muito 

em particular dos que estão associados à produção de desigualdades e exclusão social, 

sustentam os modos de fazer, a partilha de significados, de interpretações e dos 

fundamentos das acções é uma das condições necessárias à concretização da missão 

da organização. 

O modelo de coordenação deverá, assim, passar por uma prática sistemática da 
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discussão colectiva, de troca de pontos de vista, de inventariação das diferentes 

perspectivas, criando lugar para o exercício da democratização dos saberes e das 

decisões, assim como para o conhecimento dos motivos profundos que estão na base 

das mesmas. 

As possibilidades de gerar a reconstrução da identidade dependem da capacidade 

de reparar múltiplas rupturas, sendo que uma delas é a que diz respeito à falta de 

condições para aceder aos tipos de conhecimento e à atitudes que podem garantir o 

exercício da cidadania. 

Reforça-se, uma vez mais, a reprodução de ambientes que permitam a identificação 

fortemente afectiva com o pessoal socializante, que era característica da infância. Torna-

se necessário “desmantelar”, desintegrar a precedente estrutura subjectiva da realidade, 

o que exige condições sociais e conceptuais específicas, servindo as primeiras de 

matrizes para as segundas. Não é possível a transformação radical da realidade 

subjectiva (incluindo a identidade) sem a identificação a outros significativos, onde se 

possam repetir as experiências infantis da dependência emocional. Os ressocializadores 

representam essa estrutura de plausibilidade, o que significa uma intensa concentração 

de interacção significante. 

A mais importante exigência conceptual, por seu lado, é a disponibilidade de um 

aparelho legitimador que permita a apropriação e manutenção da nova realidade, e o 

abandono ou repúdio das realidades “alternativas”. A velha realidade será, então, 

reinterpretada dentro do aparelho legitimador da nova realidade, numa ruptura biográfica 

subjectiva do indivíduo (Merton, 1968). 

A reestruturação interna passa pela forma como elaboramos mental e 

afectivamente a realidade. Assim, só a possibilidade de viver experiências gratificantes e 

realizadoras poderá permitir a reelaboração e reinterpretação da realidade subjectiva 

anteriormente instalada (Queiroz, 2007). 

Esta é grande diferença ente proporcionar um conjunto de actividades 

estereotipadas, num processo burocrático, e uma real implicação do pessoal e coesão da 

equipa e da instituição. 

Que respostas devem orientar o trabalho institucional para ajudar os adolescentes a 

resolver saudavelmente a crise de identidade? 

A experimentação de papéis assume, também aqui, uma dimensão particular, pois 
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a identidade apoia-se fortemente naquilo que socialmente somos capazes de fazer. De 

tal forma que cada pessoa é mais ou menos aquilo que se espera que ela seja. Ao 

desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao interiorizar estes 

papéis, o mesmo mundo torna-se subjectivamente real para ele. Toda a conduta 

institucionalizada envolve, assim, um certo número de papéis que representam a ordem 

institucional. Em virtude dos papéis que desempenha, o indivíduo é introduzido em áreas 

específicas do conhecimento socialmente objectivado, não somente no sentido cognitivo 

restrito, mas também no sentido do conhecimento de normas, valores e mesmo 

emoções. 

Sabendo-se da fragilidade normativa da maior parte dos jovens institucionalizados, 

será pertinente questionar:  

As crianças e jovens participam habitualmente da tomada de decisões da vida da 

organização? 

- De que forma se processa essa participação?  

• as suas sugestões são ouvidas e tidas em consideração; 

• participam nas actividades da vida diária (limpeza, compras, tratamento 

de roupas, ementas, etc.);  

• imposição da sua vontade, pela argumentação/agressividade; 

• responsabilizar-se pelas crianças mais novas; 

• decorar o espaço de acordo com a sua vontade; 

• participar em reuniões de equipa; 

• organizar programas de actividades; 

• reforço positivo pelas suas realizações; 

- Quais os aspectos onde a sua participação é mais significativa? 

Tomar conta dos mais novos; Ajudar nas actividades da casa; Ir às compras; Ajudar 

na elaboração da lista de compras; Ajudar na elaboração da ementa; Escolher/sugerir 

programas de actividades; Escolher/sugerir aspectos relacionados com a decoração do 

seu espaço e da casa; Escolher a roupa. 
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Os adolescentes formam-se a si mesmos em função de um quadro de vida regulado 

pelos adultos, com normas que não dependem do nosso humor, mas de necessidades da 

vida. É importante que o adolescente tenha oportunidade de vivenciar diferentes 

contextos, de exercitar competências reais em cenários reais. É importante que perceba 

que, sem limites, a adaptação aos diferentes contextos fica impossibilitada. É importante 

que seja confrontado com o (in)sucesso das estratégias que vai desenvolvendo para lidar 

com a realidade, evitar que acredite que tudo é possível e sem riscos. 

Quando tal não acontece, ficam com a sensação de ter sido abandonados e de não 

interessar aos adultos. Definir claramente o que é permitido e o que é proibido, bem 

como fazer-lhes tomar consciência de que existem – aos olhos das outras pessoas – 

actos grave se prejudiciais, é estruturante. E isto só se consegue proporcionando 

contactos, experiências, que enriqueçam a sua forma de perceber o mundo, que lhes 

forneçam modelos e papéis diversificados, sob o controle dos adultos, com flexibilidade, 

em função da qualidade destas experiências e da harmonia com a vida institucional, o 

trabalho escolar e outras responsabilidades que o adolescente tenha assumido (Rushton, 

1998). 

Podemos, assim, questionar também: 

Além da escola, que outros contextos são proporcionados? 

A rua; Exercício físico; Trabalho; Família; Amigos; Acompanhamento terapêutico; 

Relações afectivas; 

- Como são programadas essas actividades? 

- Quem controla / acompanha? 

- Qual a frequência?  

- Como são descritas/vividas essas experiências?  

- Vale a pena apostar nessas actividades? Porquê? 

- Que actividades/contextos deveriam ser explorados? 

- Normas sobre as visitas – quem pode visitar e por quem pode ser visitada, 

horários, … 

- Normas de utilização do telefone – pede autorização? Pode ficar sozinho?... 
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- Em que condições pode sair da instituição – acompanhada da família, pessoal 

da instituição, pessoas amigas, … 

- Para que locais pode sair?  

Sabendo-se que a violência e os comportamentos delinquentes estão tantas vezes 

presentes nestes adolescentes e jovens, sendo, aliás, mesmo motivo da 

institucionalização (como medida coerciva e correctiva…), a sua expansão narcísica tem 

de ser claramente limitada. Em situação de desobediência e transgressão, devem ser 

consistentemente repreendidos. No entanto, e como já explorado, o poder numa 

instituição está muitas vezes demasiado centralizado e/ou diluído, para que o jovem 

consiga encontrar nos prestadores directos, aqueles que lidam no aqui e agora com os 

seus comportamentos, qualquer autoridade. Assim, o prestador de cuidados vê-se muitas 

vezes confrontado com um inevitável sentimento de impotência, que o obriga a diferir no 

tempo e no espaço uma atitude eventualmente mais “dura”, porque só o seu superior 

poderá ditar qual a atitude a ter. O jovem vai assim reforçando a sua margem de 

manobra, tirando partido do sistema, sem fazer uma verdadeira aprendizagem da 

obediência e da ordem. Noutros casos, a repreensão, o castigo (mesmo corporal), a 

repressão de toda e qualquer iniciativa é de tal forma severa que o jovem, sufocado na 

sua autonomia, acaba por rebelar-se ainda mais, numa tentativa de se fazer ouvir, 

mesmo que pela negativa.   

Se não encontrar obstáculos correspondentes à realidade e não a meros caprichos 

do adulto, o adolescente não poderá ter acesso ao sentido do desejo. Porque, 

acreditando que tudo é possível, será reduzido à impotência de nada poder fazer. Não 

possuindo as atitudes de pensamento e os meios de acção que levem em conta os 

outros e as realidades, só lhes restará a agressão para se imporem. 

Grande parte destes jovens, deixados entregues a si próprios, ignoram o sentido do 

bem e do mal e agem apenas em função dos seus anseios imediatos ou das suas 

representações imaginárias dos outros e das realidades. Os problemas surgem, assim, 

com muita frequência e cabe questionar: 

Quando o jovem cria problemas graves, como se lida com estas situações? 

- Como se castiga e recompensa? 

- Existe um sistema de recompensas e castigos definido nalgum documento 

escrito? 
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- Que meios são utilizados para transmitir à criança a noção de 

responsabilidade? 

- Quem decide? 

- Como se processa essa estratégia? 

- Quais os resultados esperados?  

- Quais os resultados obtidos? 

- Que estratégias / mudanças deveriam ser implementadas? 

Reconhecendo-se que as regras se consubstanciam em actividades e contextos 

concretos, onde podem ser exercitadas; reconhecendo-se ainda que o vazio emocional e 

ausência de modelos e de figuras internas compensatórias, orientam estes jovens para 

uma grande dependência face ao meio, que se constitui como “substituto” dessas 

imagens, a necessidade de preencher não apenas o seu tempo mas também, e 

sobretudo, a sua mente, com projectos nos quais se envolvam, que lhes permitam sair do 

aqui e agora e projectar-se no futuro, podemos ainda perguntar:   

Como são definidos os projectos de vida para os jovens? 

- Quem participa nessa definição? 

O próprio jovem; Tribunal; Organismos de protecção à infância; Equipa técnica; 

Direcção; Família; Comunidade lúdico-educativa; Comunidade institucional; 

- De que forma? 

- Como se materializam esses projectos? 

5.6. Intimidade vs. Isolamento 

O sexto estádio – intimidade/isolamento – ocorre entre os vinte e os trinta anos, 

aproximadamente. A tarefa essencial deste estádio é o estabelecimento de relações 

íntimas do jovem adulto com outras pessoas. A vertente negativa é o isolamento, pela 

parte dos que não conseguem estabelecer compromissos nem troca de afectos com 

intimidade. 

Esta fase iniciou-se na adolescência, por uma antecipação da futura intimidade 

heterossexual, que deverá ser agora alcançada. Ocorreu uma polarização sexual que 
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presume clara identificação com um dos sexos e que leva ao sentido próprio de 

identidade, permitindo o estabelecimento de um equilíbrio, mais em direcção à intimidade 

do que ao isolamento. 

Para Erikson, a intimidade no jovem adulto é muito mais do que a capacidade de 

realização sexual. A actividade sexual pode mesmo ser usada apenas como instrumento 

ao serviço do conflito de identidade, sem real entrega e fusão. Quando o jovem não é 

capaz de ter relações íntimas com alguém, no final da adolescência ou início da idade 

adulta, as suas relações tenderão a ser estereotipadas, com um profundo sentimento de 

isolamento. 

É do desenvolvimento da identidade que emerge a competência do indivíduo para 

estabelecer relações caracterizadas pela possibilidade de partilha e mutualidade. As 

relações na adolescência têm apenas a finalidade de auto-definição e não de intimidade. 

Neste estádio, pelo contrário, o adulto sexualmente identificado procurará relações 

íntimas baseadas na partilha, sem medo da perda da identidade, porque se percebe 

inequivocamente como ser distinto, apesar de afectivamente ligado. 

O conceito de intimidade é perpassado, na cultura ocidental contemporânea, pelos 

conceitos de amor, de complementaridade. Nesta perspectiva, o parceiro preenche um 

vazio que até o indivíduo desconhece antes do início da relação amorosa. Esse vazio 

relaciona-se com a auto-identidade. Numa sociedade cada vez mais marcada pelo 

egoísmo e individualismo, o sujeito percebe-se como inteiro através da relação. A 

descoberta do outro valida, assim, a busca da auto-identidade. Na esfera das relações 

íntimas, na conjugalidade, tende-se a atribuir ao parceiro a função de confirmação e 

manutenção da identidade do outro, transformando-o em instrumento de legitimação do 

“eu”.  

As relações de intimidade colocam, portanto, desafios para os quais o jovem adulto 

tem de estar preparado. Exigem uma entrega e partilha que pode perigar a própria 

identidade, se não devidamente consolidada e reconhecida. A colocação clara de limites 

pessoais, que estabelecem o que pertence a quem, são, assim, fundamentais para o 

amor confluente e para a manutenção da intimidade, pois em termos psicológicos visam 

neutralizar os efeitos da identificação projectiva. 

Como é vivida a intimidade sem a aquisição de uma identidade autónoma, sem um 

“eu” auto-reconhecido como próprio e independente?  



 150 

Se os estádios anteriores não foram convenientemente resolvidos, o indivíduo terá 

dificuldades acrescidas no estabelecimento de relações afectivas estáveis e 

compensatórias, sentindo-se ameaçado na sua individualidade e, paradoxalmente, 

procurando relações fusionais de extrema dependência, ou relações “instrumentais”, de 

pura troca, sem envolvimento nem verdadeiro afecto, porque não o conhecem. Encetam 

muitas vezes relações de casal, caracterizadas por um forte paradoxo: o jovem deseja 

apegar-se a alguém para melhor se distinguir dos outros, já que não consegue fazer esse 

trabalho na sua vida psíquica com as suas imagens parentais. Estes “casais-bebés” 

(Anatrella, 2001, p.95) mantêm relações fusionais, não conseguindo viver diferenciações 

entre si e o mundo infantil. O processo de separação/individuação, que permite a cada 

pessoa desenvolver-se e delimitar a sua autonomia psíquica, desenvolve uma série de 

patologias do self frequentemente observados nestes jovens adultos. A angústia de 

separação impede-os de se tornarem autónomos, e eles procuram por isso mesmo 

relações de apoio marcadas pelo fechamento, enredando-se mais e mais em dificuldades 

relacionais.  

Quando as experiências precoces foram traumatizantes e não encontraram 

ambientes/relações reparadores, vai-se desenvolvendo uma clivagem afectiva que 

defensivamente separa as emoções das representações mentais a que estão ligadas. Em 

termos de funcionamento psíquico, esta estratégia acabará por implicar um estado de 

quase ignorância dos próprios sentimentos e da capacidade de os perceber nos outros. A 

submissão aos modelos relacionais patológicos da infância pode levá-los a repeti-los, 

embora numa posição oposta, activa - identificação ao agressor (Strecht, 1998, p.169). A 

compulsão à repetição pode orientá-los para relações que perpetuam o desapontamento 

e desinvestimento da infância, agora traduzidos em comportamentos sexuais agidos. A 

sexualidade representa, então, não uma forma de intimidade e partilha, mas 

essencialmente uma estratégia de “fuga para a frente” na tentativa de diminuir a 

depressão e ansiedade, tal como acontece com outros comportamentos agidos (a 

adicção, o furto, …). 

Neste cenário, o outro é encarado como isento de sentimentos, mero objecto de 

satisfação pulsional. Ou então procura-se no outro o objecto perdido, aquele que 

preencherá o vazio da perda e a fragilidade narcísica, esse desconhecido interior que 

condiciona um predomínio do agir ao serviço da sobrevivência do “eu”. 

As suas relações tornam-se, assim, ambivalentes, afectivamente instáveis, na 

busca de uma situação fusional, em que o objecto de investimento satisfaça plenamente 

os seus desejos e necessidades. Ora, como já visto, é precisamente da transformação 
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deste vínculo fusional na diferenciação do eu que reside o processo de construção de 

uma identidade autónoma. Assim, quando a relação começa a evoluir no sentido da 

autonomia, estes indivíduos sentem-se rejeitados, incompreendidos e mal amados, 

culpabilizando frequentemente o outro, que não lhe permite esta ligação, e 

desenvolvendo por vezes comportamentos de “retaliação” que mais não são do que a 

recriação da raiva inicial e intrínseca de se sentir inferior e não amado.  

Quando as vivências anteriores não permitiram ao indivíduo desenvolver um 

consistente sentido de individualidade, a intimidade e verdadeira partilha com outro 

tenderá a ser encarada como ameaçadora. Por um lado, porque ele não construiu 

internamente cenários relacionais significativos que lhe permitam “vincular-se”, 

(re)criando laços afectivos simbolicamente carregados de significado gratificante; por 

outro lado, porque, continuando em situação de confusão de identidade, o outro 

dificilmente será percebido como um outro autónomo e independente, antes 

tendencialmente visto como mais um objecto do meio através do qual busca, uma vez 

mais, uma ilusão de autonomia própria; por outro lado ainda, porque a própria 

sexualidade é vivida essencialmente como mais uma tentativa de se encontrar como eu 

próprio, em que o que conta é a obtenção do prazer imediato, sem conseguir no entanto 

desenvolver relações de verdadeira intimidade e permanecendo, assim, em isolamento, 

mesmo que se esforce por manter uma relação com alguém. 

A sua fragilidade emocional remete-os, muitas vezes, para parceiros igualmente 

frágeis (com os quais se identificam…), reforçando mutuamente estas relações 

instrumentais, “vazias”, despidas de afectos, que podem até ter alguma durabilidade mas 

onde a solidão permanece. 

Também neste estádio, os trajectos dos jovens que vivenciaram experiências de 

institucionalização relativamente duradouras podem deixar marcas.  

A confusão entre mundo exterior e interior, os estados de desorganização do “eu”, 

em que as fronteiras do dentro e do fora estão diluídas implica dois tipos de experiências 

diferentes, mas nem por isso antagónicas (idem, p.112): 

- o sentimento de omnipotência, sentindo que o mundo lhes pertence. Este 

sentimento não é apanágio deste estádio de desenvolvimento, como já vimos ele pode 

manifestar-se em fases muito precoces do desenvolvimento, mas agora reveste-se de 

uma tonalidade diferente, em que o parceiro surge como algo que posso “usar e abusar”, 

num registo megalómano que se torna a única estratégia procurada, ignorando-se a 

dimensão do outro como pessoa de corpo e alma; 



 152 

- o sentimento de fragmentação, como quem é engolido ou esmagado pelo próprio 

mundo; também este sentimento se desenvolve precocemente, levando a sentimentos de 

aniquilamento, mas agora, na busca de relações de intimidade, ele vai tornar-se mais 

presente, mais ameaçador, pois o outro é sentido como altamente intrusivo. 

5.7. Generatividade vs. Estagnação 

O sétimo estágio – generatividade/estagnação – é caracterizado pela necessidade 

em orientar a geração seguinte, em investir na sociedade em que se está inserido. É uma 

fase de afirmação pessoal no mundo do trabalho e da família. A vertente negativa leva o 

indivíduo à estagnação nos compromissos sociais, à falta de relações exteriores, à 

centralização em si próprio, sendo o próprio conforto a grande motivação para a acção, 

enquanto a vertente positiva o leva a afirmar-se como responsável, capaz e construtor do 

presente e do futuro. 

O conceito de generatividade não implica ter ou querer ter filhos; reside no desejo 

de querer contribuir para o bem-estar presente e futuro de novas gerações. 

A patologia deste estádio de desenvolvimento psico-social deve, assim, ser 

procurada nas gerações posteriores ao indivíduo, gerações que apresentarão as falhas 

generativas das precedentes. 

5.8. Integridade vs. Desespero 

Por fim, o oitavo estágio – integridade/desespero – ocorre a partir dos sessenta 

anos e é caracterizado por uma integração e compreensão do passado vivido 

Para Erikson esta crise é prenunciada logo na adolescência, na medida em que 

uma ideologia ou filosofia pessoal facilita ao jovem resolver conflitos na vida, permitindo 

um sentido de integridade na velhice. Se esta orientação pessoal não é alcançada, esta 

crise será mais difícil de ultrapassar, com sentimentos de renegação da vida, e fracasso 

pela falta de poderes físicos, sociais e cognitivos. 

No último estádio de desenvolvimento epigenético de Eric Erikson, o indivíduo tem 

necessidade de interioridade, de integrar as imagens do passado através da aceitação do 

sentido vital, de aceitar a mutualidade tornando-se mais capaz de compreender os 

outros. 

O desespero, pelo contrário, expressa o sentimento de que o tempo é curto para 

recomeçar uma outra vida e experimentar rumos alternativos para a integridade. A morte 
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não é aceite, e quando não aliada a uma visão de outra vida, há um forte sentimento de 

repulsa por si próprio e pelos outros. 

A sociedade, que valoriza cada vez mais a juventude, a beleza, as competências e 

a autonomia, pode tornar mais difícil a resolução deste conflito. A desvalorização a que 

as pessoas idosas são votadas contribui para o isolamento e o desespero, mais do que 

para o sentimento de integridade. 
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III – ESTUDO DE CASO – O CENTRO DE ACOLHIMENTO MÃE D’ÁGUA  

 

1. Âmbito, dimensões e objectivos do estudo  

 

2.O espaço vivido   

 

3.O discurso analisado   

 

3.1. Representação do papel institucional   

3.1.1. As crianças dão sinais de que a instituição lhes provoca infelicidade? 

3.1.2. Estas crianças vão conseguir tornar-se adult os socialmente 

integrados, responsáveis, psiquicamente organizados ? 

3.1.3. Quais as principais necessidades que a insti tuição deve cuidar de 

reparar a fim de que as crianças possm ocupar um lu gar digno na sociedade 

em que vivemos? 

3.1.4. O trabalho com estas crianças é sentido como  mais desgastante do 

que a maioria das profissões? Porquê? Que formação/  acompanhamento 

específico é proporcionado aos profissionais que li dam com estas crianças? 

 

      3.2. Intervenção pedagógica / Terapêutica   

3.2.1. Que trabalho educativo (não) é desenvolvido com as crianças? Que 

trabalho terapeutico? Como combinar estas vertentes ? 

3.2.2. Que intervenção (não) é feita com a família?  Como conciliar o 

aprendido nas instituições de socialização secundár ia com o aprendido e 

valorizado na família? 

3.2.3. Além da escola, que outros contextos são pro porcionados? 

3.2.4. Quando surgem problemas de comportamento na escola, como são 

habitualmente encarados? 

3.2.5. Quando surgem problemas de aprendizagem, com o são encarados? 

3.2.6. Como se projectam, no futuro, estas crianças  e jovens? 

 

      3.3. Comunicação   

3.3.1. Qual a qualidade das interacções entre os ad ultos? 

3.3.2. Qual a qualidade das interacções entre adult os e crianças? 

3.3.3. Qual a qualidade das interacções entre as pr óprias crianças? 
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      3.4. Participação e Autonomia   

3.4.1. Como é que a instituição pode promover na cr iança autonomia? Que 

participação têm as crianças na definição de regras  e rotinas da casa? 

3.4.2. Quais os papéis que habitualmente as criança s e jovens 

experienciam? 

3.4.3. As crianças e jovens participam da tomada de  decisões da vida da 

organização? 

3.4.4. Quais as oportunidades de experimentação de papéis? 

3.4.5. Como são definidos os projectos de vida para  os jovens? 

 

     3.5. Poder e disciplina   

3.5.1. Como se faz a (re)aprendizagem dos limites? 

3.5.2. As crianças intitucionalizadas apresentam dé fices no plano da 

compreensão dos valores morais? 

3.5.3. Quando o jovem cria problemas graves, como s e lida com essas 

situações?  
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III – ESTUDO DE CASO – O CENTRO DE ACOLHIMENTO MÃE D’ÁGUA 

 

1. Âmbito, dimensões e objectivos do estudo  

O presente trabalho de pesquisa traduz-se num estudo de caso. Partindo da 

constatação empírica da realidade dos Centros de Acolhimento Temporário, pretendeu-

se estudar aprofundadamente um destes equipamentos, do ponto de vista das 

representações que os profissionais detêm sobre as crianças de quem cuidam, de si 

próprios enquanto agentes activos na (re)estruturação da sua identidade e das práticas 

que caracterizam os cuidados às crianças.  

Os Centros de Acolhimento pretendem constituir-se como um modelo o mais 

próximo possível do ambiente familiar, onde se possam recriar contextos de socialização 

primária potenciadores da (re)estruturação da vida psíquica das crianças que acolhem.  

Como oportunamente foi desenvolvido, a protecção infantil é um domínio complexo, 

quer do ponto de vista da sua concepção quer da prática. A intervenção dos serviços de 

protecção tem, teoricamente, por objectivo interromper, modificar ou terminar 

vivências/experiências prejudiciais ao desenvolvimento da criança. O processo de 

protecção deverá constituir-se, pois, como uma oportunidade para a criança/ jovem. “Não 

pode ser um apeadeiro na longa viagem destes passageiros involuntários que carregam 

malas demasiado pesadas, mas uma estação de interface onde possam ser 

equacionados possíveis destinos mais favoráveis” (Martins, 2004, p. 393). Estes destinos 

só se desenharão, no entanto, se existirem pessoas suficientemente disponíveis e 

atentas, suficientemente securizantes e capazes de acreditar que outros trajectos são 

(ainda) possíveis. A qualidade dos serviços prestados, a sua adequação e eficácia 

assume, por isso, uma importância capital. Para que essa qualidade seja uma realidade 

há certamente que disponibilizar uma pluralidade de recursos adequados, seja 

proporcionando condições físicas e materiais dignas, seja facultando um meio relacional 

povoado por adultos consistentes e solidamente preparados no plano científico e 

humano. As organizações são as pessoas. Dependendo da forma como se organizam 

individual e colectivamente, da dinâmica que impõem, dos recursos internos e externos 

que são capazes de mobilizar, o resultado do seu trabalho será profundamente diferente. 

Sabido é também que o desempenho profissional, seja em termos de eficácia, seja de 

eficiência, depende fortemente da forma como as pessoas se vêem a si próprias e ao seu 

papel na organização, isto é, das motivações, conhecimentos e competências que as 

orientam para um determinado padrão de interacção.  
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No caso concreto da prestação de cuidados à infância, destacam-se 

particularmente as representações que os adultos construíram na sua própria infância 

acerca do que é educar, e que lhes serve de referência no estabelecimento de relações 

educativas, os padrões de vinculação que estruturaram na infância, assim como todos os 

preconceitos (in)conscientes a respeito de determinados grupos e situações. Esses 

processos determinarão as motivações e modelos relacionais que se estabelecem com 

os outros e, neste caso concreto, com as crianças de quem se cuida. Parece, pois, 

pertinente, compreender a realidade das crianças institucionalizadas a partir da forma 

como são vistas pelas pessoas que com elas convivem e que delas cuidam, o que 

constituirá um forte preditor das práticas e dinâmicas desenvolvidas com vista à sua 

reparação e (re)equilíbrio. 

A opção pela metodologia de estudo de caso foi determinada pelo objectivo pré-

definido deste trabalho. Não se pretendia perceber as razões da retirada, ou classificar as 

respostas no domínio da protecção à infância. Pretendia-se, apenas, explorar e analisar, 

exaustivamente, a percepção subjectiva de quem, no terreno, é confrontado com as 

necessidades, dificuldades, sofrimentos e anseios das crianças que são retiradas do seu 

meio familiar por razões de vária ordem. Compreender, através dos olhos que se dirigem 

à criança, como são estruturados os cuidados que lhe são dispensados, o investimento 

que nelas é depositado, as projecções que sobre elas são construídas, as preocupações 

que despertam, e os recursos que mobilizam. 

Os objectivos assim formulados justificam a concepção deste estudo numa 

perspectiva qualitativa, centrado nas percepções dos inquiridos. A necessidade de 

compreender e dar sentido à informação não dispensa, contudo, a conceptualização da 

matéria recolhida. Por isso, tentar-se-á, tanto quanto possível, interpretar os testemunhos 

obtidos. Centrando-se apenas num CAT, esta pesquisa não poderá visar a generalização 

de conclusões (Guerra, 2006). Pretende, apenas, concorrer para a compreensão das 

dinâmicas que, no caso em estudo, poderão dificultar / promover uma ambiente relacional 

e de cuidados que se configure como uma real oportunidade de crescimento e 

reestruturação para as crianças aí acolhidas.  

O Centro de Acolhimento Temporário integrado neste estudo foi o Centro de 

Acolhimento Mão d’Água, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Valongo, e 

situado na Rua Vasco da Gama, Lugar do Outeiro do Linho, Valongo. 

Este Centro de Acolhimento iniciou a sua actividade em 2000, com capacidade para 

acolher 28 crianças, com idades entre os 3 meses e os 14 anos, de ambos os sexos, cujo 
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motivo de retirada do ambiente familiar seja devido a negligência, abandono ou a várias 

formas de violência e/ou maus-tratos. 

 A lei prevê que a permanência das crianças nestas estruturas não ultrapasse os 6 

meses, tempo considerado razoável para se proceder ao diagnóstico da situação e, em 

função dele, orientar a intervenção para o regresso à família, o internamento num Lar ou 

mesmo a adopção. 

A prática, no entanto, mostra que, neste Centro de Acolhimento, como noutros, o 

tempo de permanência é mais prolongado, apesar dos esforços das equipas para a 

atempada definição e implementação de projectos de vida. A este facto não serão 

alheias, entre outras razões, a falta de meios (materiais e humanos) para se dotarem as 

famílias das necessárias competências e recursos para proporcionarem às crianças um 

ambiente onde possam crescer harmoniosamente, a falta de articulação interinstitucional 

dos diferentes intervenientes do processo, as representações que subjazem à tomada de 

decisões numa área tão sensível, e as dinâmicas e representações particulares de quem 

lida diariamente com as crianças.   

 

2. O espaço vivido  

O Centro situa-se na parte alta da cidade, numa localidade com boas 

acessibilidades, e bem servida de equipamentos sócio-educativos e de saúde. 

O edifício é de apenas um piso, com amplo espaço exterior, ocupado por relvado, 

campo de jogos, parque infantil, jardim, zona de barbecue, arrumos e espaço de 

actividades de lazer (andar de bicicleta, de triciclo, correr, …). 

Bem enquadrado na paisagem e arquitectura envolvente, mesmo passados os 

muros só se percebe que não se trata de mais uma comum casa de habitação porque se 

vêem crianças de todas as idades, entretidas em actividades mais ou menos 

estruturadas, e se ouve o som característico das suas brincadeiras e interacções. Os 

muros ladeiam toda a área envolvente, proporcionando segurança e privacidade. O 

portão abre-se apenas para entradas e saídas permitidas, mediante um sistema de 

vídeo-porteiro. O mecanismo de abertura está vedado às crianças, sendo da exclusiva 

responsabilidade dos profissionais. 

Passado o portão, a entrada pode efectuar-se por duas vias: ou pela lavandaria, a 

mais usual, com uma porta habitualmente fechada e onde normalmente se encontra 
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sempre uma funcionária, ou pela entrada principal, habitualmente fechada, acedendo 

directamente ao hall de entrada, e que serve também, muitas vezes, como sala de 

visitas. 

Qualquer uma destas entradas transmite de imediato uma sensação de espaço 

vivido. As crianças andam pela casa, brincam, conversam e riem. Há recantos com 

brinquedos e jogos. Nas paredes, desenhos e trabalhos feitos pelas crianças, bem como 

fotografias dos meninos que habitam a casa. O ambiente é acolhedor e confortável. As 

cores das paredes são quentes, o mobiliário é moderno, simples e funcional, e nota-se 

uma preocupação com a estética em todos os espaços. Os elementos de decoração 

aproximam-nos do que é habitual numa casa “normal”. Esta parece, aliás, a filosofia do 

centro: aproximar-se o mais possível do ambiente familiar, quer em termos estruturais 

quer das dinâmicas que aí se desenvolvem. A estrutura circular (planta em anexo) facilita 

o livre trânsito das crianças, que circulam pela casa, apropriando-se dos diferentes 

espaços, salvaguardadas as especificidades das suas funções particulares. Os gabinetes 

técnicos, estrategicamente colocados no meio de um dos dois corredores, facilitam a 

aproximação das crianças, que espontaneamente aí se dirigem, seja para solicitar um 

mimo, seja para expor alguma situação particular da sua vida, seja para resolver conflitos 

e diferendos, seja simplesmente porque gostam de aí estar. Claro que há algumas regras 

básicas de utilização dos diferentes espaços, nomeadamente destes gabinetes onde, em 

determinadas situações particulares de trabalho, a criança encontra a porta fechada, 

sabendo que nessa altura não poderá interferir.  

De uma forma geral, sente-se que as crianças vivem a casa como sua, há 

brinquedos, livros e jogos nos vários espaços, há nas paredes desenhos, placards, 

fotografias que traduzem trabalhos e vivências das próprias crianças.  

As cortinas são brancas, cuidadosamente coloridas pelas próprias crianças, após 

desenho e com supervisão da educadora e auxiliares. As batas das funcionárias são 

profusamente pintadas com motivos alegres, a gosto das crianças, que, a exemplo das 

cortinas, as ajudam a pintar.  

A pintura das paredes interiores é decidida com a participação das crianças que aí 

estão, que escolhem as cores pretendidas. 

Da recepção (entrada principal) nascem dois corredores perpendiculares que, 

circundando o refeitório, a sala de estudo, a sala de actividades e dois pátios interiores 

demarcam, de um lado, os quartos, salas de actividades e casas de banho, e do outro, os 

gabinetes dos técnicos e sala de reuniões. 
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Acolhendo crianças com idades tão heterogéneas, o espaço organiza-se de acordo 

com a funcionalidade operacional que subdivide as crianças em três grupos distintos:  

- o grupo dos bebés ( até aos três anos de idade); 

- o grupo dos três aos seis anos de idade; 

- o grupo dos sete aos catorze anos de idade. 

A cada um destes grupos destinam-se espaços próprios, adaptados às suas 

características desenvolvimentais. Nos grupos dos três aos seis e dos sete aos catorze, 

existem os quartos dos meninos e os quartos das meninas, decorados de forma 

diferente. No caso do grupo dos maiores, também as casas de banho são distintas em 

função do sexo. 

Cada quarto comporta quatro ou cinco camas, a cada uma correspondendo um 

pequeno armário, onde cada criança guarda as suas roupas, brinquedos e objectos 

pessoais. 

Todos os quartos possuem boa iluminação natural. O mobiliário é simples, mas 

cómodo e funcional, e os espaços são decorados com algum cuidado. As crianças são 

incentivadas a decorar o seu “canto” com objectos pessoais, imprimindo um cunho mais 

personalizado. Em cima das camas vêem-se peluches e bonecos, bem como brinquedos 

e roupas espalhadas, dando um ar de espaço vivido. 

O espaço dos bebés inclui o berçário – zona dos berços, onde dormem, a copa, 

onde se preparam e administram as refeições dos bebés e das crianças mais pequenas, 

e o parque, sala devidamente equipada para os bebés brincarem, com colchões e 

brinquedos adaptados às suas necessidades. 

No lado oposto ao hall de entrada, encontra-se o refeitório, estrategicamente 

situado junto à entrada “de serviço” e separado da cozinha pelo corredor, que dá acesso 

a estes dois espaços.  

À hora das refeições principais, todos se juntam neste espaço, num momento 

particular de interacção e aprendizagem. Mesmo os bebés são muitas vezes trazidos 

para aqui, nas cadeirinhas ou ao colo das funcionárias, que almoçam juntamente com as 

crianças, distribuindo-se pelas diferentes mesas. Também a equipa técnica aqui almoça, 

criando-se momentos de interacção muito próximos do que sucede numa família, com os 

adultos a incutir regras às crianças, ao mesmo tempo que conversam sobre o quotidiano, 
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questionam como decorreu a escola, etc.   

A um canto do refeitório, colocada de tal forma que não permite a visualização a 

partir das mesas das refeições, existe uma televisão rodeada de alguns sofás, onde as 

crianças, em horas predeterminadas e devidamente acompanhadas por um adulto, 

podem ver algum programa, ou filme.  

Quer o refeitório, quer a cozinha e a lavandaria estão bem dimensionados e 

equipados, e a higiene e o asseio imperam em toda a casa. 

Ao centro, ladeado pelos dois pátios interiores, encontramos o salão de actividades. 

Espaço multifuncional, está organizado em pequenos espaços de acordo com a função a 

que se destinam: expressão plástica, psicomotricidade, jogos, a casinha das bonecas, 

etc. Este espaço beneficia por excelência da luz que advém dos pátios interiores, à 

semelhança dos corredores, e pelo chão vêem-se tapetes e almofadas, proporcionando 

um ambiente acolhedor e confortável.  

A sala de estudo, situada em frente aos gabinetes técnicos, é um dos espaços mais 

exíguos, não permitindo criar espaços próprios para cada criança, pelo que os livros e 

respectivo material escolar se espalham indiscriminadamente pelas prateleiras 

existentes, dando um aspecto de permanente descuido. Não existem mesas individuais 

onde cada criança possa concentrar-se nos trabalhos que realiza. De referir, no entanto, 

que, em muitos momentos, esta sala é utilizada apenas por uma criança, investindo-se 

num apoio, tanto quanto possível, individualizado.  

Esta sala serve simultaneamente como sala de visitas, o que dificulta quer a 

organização do espaço, quer a apropriação das crianças do mesmo como local de 

trabalho. 

Confinando directamente com o refeitório de um dos lados, e do outro com o hall, 

ambos por paredes envidraçadas, não só não permite a necessária concentração quando 

utilizada como sala de estudo, como também não permite a necessária e desejável 

privacidade quando utilizada como sala de visitas.  

As visitas e o estudo parecem, numa análise geral, variáveis a necessitar de serem 

repensadas em termos objectivos de condições que suportem um trabalho com alguma 

qualidade. De facto, as crianças necessitam de espaços diferenciados para estudar, de 

um espaço “seu”, que pode ser apenas uma secretária pessoal, onde arrumem os seus 

livros, onde possam concentrar-se e onde aprendam que existem tempos e lugares para 
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as diferentes tarefas e actividades.  

Da mesma forma, as visitas, momentos tão importantes na estruturação das 

crianças e fonte de inestimável informação na definição dos seus projectos de vida, 

deverão revestir-se de condições que o Centro parece não reunir. Se os pais ou 

familiares quiserem estar a sós com a criança, não existe um espaço onde o fazer. 

Sabendo-se como as emoções se tecem e entretecem em relações de intimidade, e 

sabendo-se como, pelo menos teoricamente, se privilegiam os vínculos entre a criança e 

a família, há que criar condições efectivas para que as visitas sejam momentos de 

aprendizagem, com supervisão pedagógica de técnicos capacitados.  

Idealmente, as visitas deveriam acontecer num espaço acolhedor, para momentos 

de maior intimidade, desenrolando-se preferencialmente nos contextos de vida da 

criança, ou seja, nos diferentes espaços que vai usando, em função das suas rotinas e 

necessidades. Não deixando de reconhecer os óbvios desafios que uma metodologia 

desta natureza implica, importa, no entanto, reforçar que sem participação não há real 

aprendizagem, pelo que as visitas podem revestir-se de um carácter de esterilidade. 

 

3. O discurso analisado 

3.1. Representação do papel institucional 

A realidade não é senão aquilo que percebemos dela. A forma como incorporamos 

e interpretamos o meio dita as nossas atitudes, comportamentos e crenças. O nosso 

olhar nunca é isento.  

Sabendo-se como os olhares dos adultos podem determinar os percursos de 

crescimento e desenvolvimento das crianças, perceber como funcionam estes olhares 

pode ajudar a perceber as práticas que se instituem. 

Este tema foi colocado à consideração dos inquiridos, desdobrada em quatro 

questões: 

3.1.1. As crianças dão sinais de que a instituição lhes provoca infelicidade? 

No desenvolvimento desta ideia, procurou-se aprofundar a interpretação subjectiva 

que os funcionários fazem de alguns comportamentos das crianças, bem como apurar se 

os relacionam, ou não, com a vivência institucional. Procurou-se, ainda, identificar as 
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estratégias que (não) mobilizam para que as crianças superem o desconforto decorrente 

da retirada da família. 

Da análise das respostas recolhidas parece ressaltar, de forma consensual, que a 

institucionalização pode causar infelicidade nas crianças, que a ruptura com a família é 

uma situação vivida com tristeza e revolta, que o pessoal se mostra empático com o 

sofrimento das crianças, procurando criar relações de proximidade e apoio, e que, 

finalmente, apesar do esforço individual e colectivo, não é possível estabelecer relações 

individualizadas, que permitam o necessário mecanismo de vinculação, segurança e 

contenção interna. 

A criança tem uma necessidade imperiosa de estar junto de alguém que supra as 

suas necessidades e se constitua como uma referência, impregnando essa relação de 

uma tonalidade afectiva positiva. O afecto radica em relações personalizadas, mesmo 

que a qualidade não seja a ideal. Mas num ambiente de vinte ou mais crianças, com sete 

ou oito figuras maternas (os cuidadores) dificilmente isso acontecerá. 

 Encontramos, assim, e desde já, constrangimentos atentatórios de um percurso 

identitário equilibrado. Na perspectiva do referencial teórico de Eric Erickson (1976), a 

construção de relações de confiança constitui-se como a premissa do sentimento de 

confiança básica que, fragilizado ou ausente, compromete a capacidade exploratória 

desde os primeiros tempos e, portanto, as aprendizagens, o desenvolvimento cognitivo e 

a personalidade. 

A relação precoce é de tal forma enfatizada por este autor, que a sua ausência ou 

fragilidade podem desencadear sérias perturbações psicopatológicas. Sem a 

possibilidade de (re)criar estas relações da dependência inicial, a criança não conseguirá 

desenvolver o necessário sentimento de confiança, entendido como a chave para uma 

melhor adaptação ao meio. Sem figuras significativas que permitam mediatizar a 

realidade, o processo de ressocialização torna-se impossível. Sem figuras de vinculação, 

a relação simbiótica da dependência inicial não pode ser recriada, o que pode inviabilizar 

a desenvolvimento da autonomia. 

Apesar do reconhecimento por parte de todos os adultos da necessidade deste tipo 

de relações, e do esforço concertado que parece existir neste sentido, os próprios 

intervenientes reconhecem que não é possível recriar, na instituição, ambientes de 

socialização primária que permitam a constituição de vínculos seguros de relação.  

A esmagadora maioria das respostas a esta questão evidencia que os adultos 
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percebem nas crianças indícios de que a situação lhes causa algum sofrimento: 

“Eu acho que isso acontece, eles chegam aqui muito ansiosos, sem saber o que 

lhes vai acontecer, e isso cria-lhes ansiedade e tristeza (…) há uma ligação afectiva que 

é quebrada (…)” (E1); “ (…) vêm revoltados, exaltados, não têm o apoio dos pais (…) “ 

(E2); “ (…) penso que sim, porque eles são discriminados, por exemplo, na escola (…)” 

(E5); “ (…) há alguns, coitadinhos, que se calhar ficam tristes, chegam aqui e estranham 

muita coisa (…)” (E8); “ (…) outras crianças que quando chegam mostram grande 

sofrimento, a separação dos amigos, das pessoas que conhecem, independentemente de 

terem ou não sido negligenciados (…) ” (E13); “ (…) se calhar, por estarem em 

instituições não têm as mesmas oportunidades porque há sempre aquela coisa da 

sociedade de pôr as pessoas de lado, porque esteve numa instituição… não é bom (…)” 

(E16); “ (…) tivemos um menino que dizia mesmo que estava numa prisão, ele sentia 

mesmo que era o mesmo que estar preso (…) dá a sensação que para os bebés acaba 

por ser um bocadinho melhor, não se apercebem porque ainda são tão pequeninos (…)” 

(E18). 

Essa tristeza é relacionada prioritariamente com a ausência de uma família, 

entendida como uma condição básica para as crianças se sentirem bem. Subjacente a 

esta opinião está, mais ou menos explícita, a convicção, inquestionável para a maior 

parte dos inquiridos, de que a família constitui o contexto natural de vida e 

desenvolvimento por excelência: 

“ (…) Nós temos pessoal, mas não dá para dar a atenção e o colo que uma mãe 

daria (…) o ideal, para mim, era que ficassem na família (…)” (E1); “ (…) às vezes ficam 

tristes, choram, não estão habituados, se calhar lá fora andam na rua e assim e aqui 

ficam fechados (…)” (E3); “ (…) mesmo estando mal em casa, querem ir (…) quero a 

minha mãe, quero o meu pai (…)” (E4); “ (…) porque embora eles aqui tenham tudo, não 

é o mesmo que ter um pai e uma mãe (…)” (E6); “ (…) temos crianças que até são 

maltratadas pelos pais, mas a mãe vem e é aquele impacto da mãe…aquela chegada da 

mãe ou do pai foi feliz (…)” (E12); “ (…) há meninos que temos aqui que a família é muito 

ausente, passa muito tempo sem vir e quando vem os momentos não são 

compensadores (…)” (E13); “ (…) gostam de estar aqui, têm o nosso carinho, mas 

querem sempre ir para casa, falta-lhes o colo, acho que é mais isso, eles ligam-se 

sempre mais com a família (…)” (E17). 

Os indicadores mais frequentes desse desconforto são a agressividade, contra os 

pares e contra os adultos, a labilidade emocional, as perturbações do sono, os problemas 
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de enurese, o incumprimento das regras, a apatia e o choro: 

 “ (…) Ficam apáticos, não reagem aos nossos estímulos, se calhar é uma forma de 

se defenderem (…) ao nível do sono há muitos casos que as auxiliares registam que as 

crianças têm pesadelos, choram, verbalizam coisas durante o sono, algumas têm 

dificuldade em adormecer (…) fazem xi-xi na cama (…)” (E1); “ (…) temos aqui crianças 

que fazem muitas birras (…)” (E2); “ (…) temos um menino que ele é assim meio aéreo, a 

gente fala com ele e ele parece que não ouve (…) não fala, não consegue entrar no 

grupinho (…)” (E3); “ (…) nota-se uma revolta, um mal-estar, não sei se é por estarem 

aqui muito tempo, dia após dia (…) são muito agressivos na maneira de falar, mesmo 

para nós, insultam-se uns aos outros (…) a agressividade chega mesmo a ser física, 

batem uns nos ouros, connosco a agressividade é mais verbal, mas também há gestos 

de ameaça, fazem peito e encostam-se assim (…) nota-se uma revolta, um mal estar 

(…)” (E4); “ (…) alguns têm enurese, eu acho que é pelo facto de estarem na instituição 

(…” (E5); “ (…) na agressividade, na carência, eles procurarem-nos, andarem sempre 

agarrados a nós, irmos para qualquer lado e eles irem atrás de nós (…)” (E6); “ (…) têm 

dificuldade em aceitar as regras, eu não quero fazer, e quando não querem obedecer 

fazem birra, gritam, dizem que não fazem mesmo, vão para o quarto e batem com a porta 

(…)” (E7); “ (…) às vezes choram, ficam revoltados (…)” (E8); “ (…) choram muito, 

manifestam muitos medos, querem ficar sozinhas, como o espaço é partilhado não 

querem ficar com a luz apagada (…) bater nos colegas, fazer xixi na cama (…) agora, por 

exemplo, há um menino que saiu e teve de regressar, ele entrou numa fase de grande 

fechamento, mais retraído, e a semana passada teve uma crise complicada, chorou, 

chorou, sem razão aparente (…)” (E13); “ (…) nota-se muito o desinteresse pelo estudo 

(…) a primeira vez que eu estava com eles na sala de estudo ficava pasmada como é 

que não sabiam quanto eram dois mais dois (…) às vezes choram, fazem birras (…) às 

vezes não querem brincar, por exemplo tivemos um caso que pensávamos que a miúda 

não falava porque não dizia nada, e ela até fala, acho que foi a reacção dela de vir para 

aqui (…) eu acho que na cabecinha deles é uma adaptação, não sabem porque é que 

estão aqui, não vejo pai, não vejo mãe (…)” (E17); “ (…) por exemplo temos um bebé que 

parece que não reage, quando se vê imagens ou se ouve música ou assim parece que 

fica num mundo à parte, desde que veio para aqui ainda não consegui ouvi-lo a dizer 

nada (…)” (E18).   

Contraditoriamente às observações acima registadas, o discurso dos profissionais 

revela uma incoerência evidente quando referem que a institucionalização, em si, é uma 

mais -valia na vida destas crianças, tendo em conta as condições de vida das suas 
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famílias e os seus percursos existenciais, havendo inclusive respostas que 

expressamente revelam que a institucionalização não será responsável pelos sinais de 

infelicidade: 

 “ (…) Por estarem aqui dentro não, as situações delas de fora, o porquê de virem 

para aqui é que lhes causa alguma dificuldade (…)” (E2); “não, acho que não (…)” (E9); “ 

(…) não, eles quando chegam à instituição, a cara deles já é outra (…) aquilo que vejo 

nas crianças cá dentro é a felicidade (…)” (E10); “ (…) parece que se sentem bem 

quando chegam, o que nos preocupa, porque é que elas se sentem felizes quando são 

retiradas à família e vêm para um sítio onde não conhecem ninguém (…)” (E13); “ (…) 

eles vêm daquele ambiente de casa, onde fazem o que querem, não têm regras, é de 

qualquer maneira, e aqui têm regras (…) eles ficam muito revoltados se falam mal da 

mãe ou do pai (…)” (E15). 

Ao mesmo tempo que afirmam que as crianças dão sinais de preferir a família à 

instituição, mesmo em caso de maus-tratos familiares; ao mesmo tempo que reconhecem 

que as crianças dão sinais de desconforto, traduzível em agressividade contra os pares e 

contra os adultos, na labilidade emocional, nas perturbações do sono, nos problemas de 

enurese, no incumprimento das regras, na apatia e no choro, declaram, 

contraditoriamente, que a institucionalização representa um alívio. Como interpretar esta 

dissonância no discurso dos profissionais? 

A interpretação que fazemos da realidade, e que impregna a forma como nos 

situamos e vemos o mundo, é decisivamente marcada pelas nossas próprias 

experiências e vivências. Os olhares dos adultos sobre as crianças estão, desta forma, 

carregados de valores, de memórias, de (in)felicidades, de (des)encontros, de espaços, 

de sensações passadas e presentes. A família é, para a maior parte de nós, um 

referencial positivo, um espaço grato na nossa memória, precisamente porque aí se 

engendraram as primeiras figuras significativas, que marca(ra)m positivamente o nosso 

interior, fonte de segurança e suporte nos momentos de maior tensão ou sofrimento. É-

nos, portanto, difícil, conceber a possibilidade de se ser feliz sem esta estrutura.  

Por outro lado, os adultos têm consciência de que, na instituição, a criança é bem 

cuidada, que lhe dispensam atenções e afectos, por contraponto aos maus-tratos e/ou 

negligência de que foi vítima. 

Esta dissonância discursiva parece revelar, tão só, que o pessoal não tem plena 

consciência de que, para se desenvolver de forma equilibrada e ser feliz, à criança não 

basta que lhe dêem mimos, que se preocupem com ela, que atentem às suas 
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necessidades e desejos. Para além de tudo isso, ela necessita desesperadamente de se 

sentir pertença. De saber que existe alguém com quem pode contar em qualquer 

momento. De confiar que esse alguém estará presente quando necessitar. De saber que 

pertence a alguém e que esse alguém lhe pertence a ela. De construir espaços de 

relação que sejam verdadeiramente seus. De ver a sua palavra ganhar poder, o seu 

querer ganhar reconhecimento, e a sua vontade ganhar autonomia. 

Sem este sentimento de genuína pertença, os mimos, as atenções, a empatia, 

representam uma espécie de “penso rápido” para, no momento do desconforto mais 

evidente, “compensar” o vazio, a solidão e o sofrimento mas que, sem uma actuação 

mais profunda, não resolvem o sofrimento inicial que, assim, permanecerá 

indefinidamente.  

O discurso dos adultos expressa, manifestamente, a incapacidade em reconhecer a 

fragilidade deste sentimento, entendendo que a instituição já faz tudo o que está ao seu 

alcance: 

“ (…) Acho que não podemos fazer mais nada, a instituição já tem todas as 

respostas, nós fazemos tudo por eles (…)” (E3); “ (…) nós já fazemos tanto por eles aqui, 

não sei se ainda podemos fazer mais, eles aqui não lhes falta nada (…)” (E8); (…) 

seguras eu acho que aqui, falando desta instituição, eles têm tudo para se sentirem 

seguras, acho que às vezes eles até se sentem um bocado à vontade de mais (…) eles 

fazem aquilo que querem, às vezes não há pulso (…)” (E17). 

 Apesar desta (aparente) dificuldade, há que reconhecer que o pessoal mostra 

alguma empatia com este sofrimento, tentando proporcionar à criança um ambiente 

caloroso e acolhedor. No entanto, é consensual que não é possível dispensar-lhes a 

atenção que merecem: 

“ (…) Não temos muito tempo para lhes dar essa atenção (…) (E5); “ (…) o ideal era 

ser mesmo uma família, talvez a presença de uma figura masculina, porque também é 

importante para as crianças terem quer a figura feminina quer a masculina (…)” (E6); (…) 

eu sou daquelas que os trago para a minha beira, e tento acarinhá-los, às vezes 

desabafam, o que eles mais precisam é de carinho (…)” (E8);” (…) tenta-se responder 

individualmente a essa criança (…) ainda esta noite houve um menino que acordou por 

volta da meia noite, disse que não se sentia bem, que não conseguia dormir, trouxeram-

no para o sofá, deram-lhe chá, estiveram um bocadinho com ele, acabou por adormecer 

e foram pô-lo na cama (…) a nível de segurança passa por saberem que têm uma figura 

de referência na instituição (…) temos a política de cada criança ter uma madrinha, uma 



 169 

madrinha fictícia, para a criança saber que, quando tiver qualquer tipo de problema se 

pode dirigir àquela pessoa, mas isto implica que as funcionárias se mantenham, e isto 

implica com os funcionários que trabalham por turnos (…) um bebé de três meses, que 

entrou com uma depressão profunda, e a pedopsiquiatra sugeriu que ele tivesse uma 

mãe aqui no centro, nós falámos com uma funcionária e ela, no tempo que não estava 

cá, levava-o para casa, foi sempre ela que cuidou desse bebé até ele se curar da 

depressão, que ele deixou de comer, não chorava, gemia, era uma situação muito 

complicada, e essa foi a forma que encontrámos (…)” (E13); “ (…) às vezes eles abusam 

um bocado de nós, nós também temos de ser um pouco tolerantes devido à história 

deles, conversamos com eles, encaminhamos, mas também temos às vezes de facilitar 

um bocadinho (…)” (E15); “ (…) às vezes percebemos que é preciso deixá-los, por 

exemplo agora temos um que está lá, gosta muito do cavalo e está lá sozinho, enquanto 

os outros estão a brincar uns com os outros ele não quer sair daí, às vezes estou sentada 

e ele vai-se chegando e agarra-se às minhas pernas, deixo-o, faço de conta que não 

estou a ver e então ele vai-se chegando, mas se fizermos algum comentário ele pára 

(…)” (E17); “ (…) por exemplo tivemos aqui uma menina que chorava volta e meia, dizia 

que lhe doía a barriga e bastava dar-lhe uma colher de água da torneira e dizer-lhe que 

era xarope para ela deixar de se queixar (…) acaba por ser na hora dar-lhe um bocadinho 

mais de atenção e se vir que não resulta aí falar com a psicóloga e dar-lhe um bocadinho 

mais de acompanhamento (…)” (E18).  

O ideal seria conseguir prestar-lhes cuidados individualizados, a exemplo do que 

acontece numa família, e o principal obstáculo parece ser a falta de pessoal: 

 “ (…) Mesmo que fosse na instituição, que houvesse uma relação individualizada, 

que às vezes há, mas nem sempre acontece (…) (E1); “ (…) Deviam ter mais 

acompanhamento, ser mais trabalhados (…)” (E2); “ (…) é um relacionamento quase 

automático (…)” (E5); “ (…) era preciso haver mais pessoal, eu às vezes chego a casa e 

fico a pensar se dei mimo a este ou àquele (…)” (E6);” (…) embora se lhe dê aquele 

apoio e aquele carinho não é como se estivesse com um pai e uma mãe (…)” (E11); “ 

(…) deviam ter mais formação, mais educação elas próprias para saberem educar as 

crianças (…) terem mais formação, mais conhecimento de cada caso, porque cada 

criança tem a sua história, nós de umas vamos sabendo, outras não, e a funcionária 

também devia ser informada, não digo tudo, porque saber tudo é demais e depois a 

funcionária fala muito (…) ter a formação obrigatória para saber lidar com cada criança, 

que cada criança é uma criança, não é um objecto (…) se calhar um bocadinho mais de 

trabalho da psicóloga aqui de dentro era importante (…)” (E12); “ (…) seria importante 
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que cada criança tivesse uma figura de vinculação (…)” (E13); “ “ (…) para uma pessoa é 

humanamente impossível, por exemplo neste momento tenho sete meninos de dois anos, 

e dois que estão a andar, é impossível puxar um bocadinho por eles, começar a andar, a 

gatinhar, acaba por ser um bocadinho mecânico, levantar, vestir, depois está na hora da 

medicação, depois na hora do leite (…) não é possível uma atenção individualizada, e 

acho que é isso que eles precisam (…)” (E18); (…) a instituição podia, de uma forma 

utópica, porque é insuportável em termos económicos, permitir que as crianças tivessem 

uma relação mais individualizada com os cuidadores, que os cuidadores estivessem nas 

rotinas de forma continuada…que não houvesse esta rotatividade de horário (…)” (E19). 

É, assim, reconhecida a incapacidade de construir relações personalizadas e 

suficientemente seguras. Mas, mais uma vez, as dificuldades são colocadas 

exteriormente ao papel de cada um. A falta de pessoal, obviamente, é um forte handicap 

a um trabalho desta natureza, mas é reconhecida, também, a (im)preparação e 

(des)motivação de alguns adultos que, se investissem mais, os resultados poderiam ser 

diferentes. 

   3.1.2. Estas crianças vão conseguir tornar-se ad ultos socialmente 

integrados, responsáveis, psiquicamente organizados ? 

A identidade desenha-se precocemente, nas relações com as figuras significativas. 

Criar condições para que uma criança se estruture saudavelmente assenta nas 

possibilidades de estabelecer relações seguras, enquadradas por contextos de 

socialização primária suficientemente estimulantes e responsivos.  

Esta pergunta pretendia compreender se a instituição se poderá configurar como 

um desses ambientes, bem como identificar os obstáculos e constrangimentos com que 

se debate. Se o olhar do adulto se constitui como espelho da criança, a imagem que lhe é 

devolvida exercerá, sem dúvida, forte influência na construção da sua identidade, na 

auto-imagem e auto-conceito, nas projecções que faz de si próprio no futuro, e nas 

estratégias que vai desenvolvendo para confirmar a sua identidade. 

Dos testemunhos recolhidos ressalta que, na percepção dos profissionais, a 

institucionalização pode constituir-se como um obstáculo à estruturação de um aparelho 

psíquico saudável, capaz de actuar e dominar o meio; que a inserção num ambiente 

familiar estruturado (biológico ou adoptivo) é encarada como mais favorável à supressão 

das falhas da socialização e da vinculação precoce; que, por mais que uma instituição se 

esforce, a individualidade acaba diluída; que as crianças institucionalizadas enfrentam, à 

partida, maiores dificuldades no acesso a uma vida adulta organizada, responsável e 
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socialmente integrada. 

A consistência das práticas educativas, com todos os cuidadores a orientarem-se 

pelas mesmas regras de funcionamento, fomentando a participação e responsabilização 

adaptada da criança, é um aspecto a melhorar na organização, podendo representar uma 

mais valia nos trajectos de vida das crianças que acolhe.  

De facto, as respostas põem a descoberto fragilidades de vária ordem, desde a 

rotulação das crianças como “diferentes” e, portanto, menos merecedoras de 

investimento positivo, à manifesta dificuldade em desenvolver um sentimento de 

pertença. Apesar de referirem a carência de espaços e relações individualizados, de 

assinalarem a falta de oportunidades terapêuticas para organizar a resiliência, os 

profissionais entrevistados remetem o futuro dos “seus” meninos para factores 

completamente alheios à sua própria intervenção. Insistindo que a família (biológica ou 

adoptiva) representa essa oportunidade, e assumindo que a institucionalização (as outras 

instituições para crianças crescidas, para onde algumas destas acabam transferidas…) 

dificilmente cumprirá esse papel, demitem-se, na prática, de estruturar um verdadeiro 

trabalho terapêutico à volta das questões da separação, da perda e dos sentimentos de 

pertença, fundamentais para que a criança possa efectivamente crescer. 

A instituição, apesar do reconhecido investimento em relações de proximidade, não 

se constitui como o necessário espaço psicoterapêutico que torne suportável o sofrimento 

do necessário processo de reestruturação interna (Strecht, 1999): 

 “ (…) Eu quero acreditar que sim, que o tempo que passam aqui lhes sirva para o 

futuro (…) a minha experiência diz-me que quando encontram uns pais que as querem 

muito, elas vão conseguir um caminho mais ou menos normativo (…) era importante que 

fosse feito o acompanhamento à família (…) eu acho que muitas vezes se vai arrastando 

o processo porque as pessoas não têm recursos, é necessária coordenação das equipas 

e nos diferentes organismos, mas também dentro da própria instituição (…)” (E1); “acho 

que sim, se eles tiverem um bom acompanhamento aqui, mesmo os mais crescidos acho 

que sim (…)” (E2); “ (…) os mais pequeninos têm mais sorte, têm menos maus-tratos 

(…)” (E4); “ (…) penso que sim, embora não queira dizer que todos eles (…)” (E10); (…) 

depende de muitos factores…em primeira instância, a qualidade das relações precoces 

que estabeleceram com os primeiros cuidadores…depende das características da própria 

criança e depois depende também do feedback dos adultos e das experiências que as 

crianças têm nestes contextos institucionais… (…)” (E19). 

Enfatizam, no entanto e, uma vez mais, que tal percurso é quase impossível num 
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contexto institucional, que sem um contexto familiar estruturado, biológico ou adoptivo, é 

muito improvável desenvolver ligações verdadeiramente significativas para a criança: 

 “ (…) Aqueles que conseguirem uma família, ou a deles que às vezes é possível, 

ou que vão para a adopção e arranjam uma boa família (…) estas que andam aqui até 

aos 14 ou 15 anos e depois vão para outras instituições não estão preparadas para a 

vida (…)” (E3); “ (…) se for uma criança adoptada, aí sim acho que vai ter um bom futuro, 

agora aquelas que voltam outra vez para os pais vai ser mais difícil (…) (E4); vejo 

melhores perspectivas nos que vão para a adopção do que nos que vão para a família 

(…)” (E4). 

A institucionalização prolongada, e particularmente as respostas vocacionadas para 

crianças mais crescidas, é vista como um sério obstáculo a um percurso de 

desenvolvimento de uma personalidade equilibrada, balizada por normas e valores que 

permitam o pleno exercício da cidadania: 

“ (…) Os que vão para outras instituições ainda é pior (…) sem um suporte familiar 

acho que é muito difícil eles virem a ser alguém (…)” (E3); “ (…) aqueles que vão para 

outras instituições penso que deixa muito a desejar, acho que quando são para crianças 

mais velhas não há tanto acompanhamento nem tanto controlo (…)” (E7); “ (…) temos 

aqui o caso de uma criança que foi para outra instituição, ele está alto e forte, eu temo 

muito essa criança quando chegar aos dezoito anos, vai ser um menino da rua, um 

menino levado pelos outros (…) temos outros dois irmãos, que também um esteve cá há 

dias, está muito homenzinho, mas uma coisa que não achei bem, respondeu-me que 

anda por aí e o colega que veio com ele disse: andamos por aí, apanhamos um telemóvel 

aqui, um rádio acolá (…) acho que há um bocadinho o trauma de serem rejeitados, de 

serem abandonados (…)” (E12); “ (…) quando conseguimos trabalhar com as famílias e 

elas obtêm algumas competências, e a família percebe quais são as necessidades reais 

dos seus filhos (…) há famílias que se conseguem reorganizar e conseguem cuidar dos 

seus filhos dentro dos padrões ditos normais (…) quando vão para os ditos lares, e aí o 

feedback que vamos tendo é que a criança acaba por se perder em instituições grandes, 

que depois muitas vezes acaba por não ter rectaguarda familiar ou a família não 

consegue muitas vezes ser o suporte que eles precisam, e acabam muitas vezes por 

fugirem várias vezes da instituição (…)” (E13); “ (…) as crianças que estão nas 

instituições e que um dia possam encontrar um meio familiar (…) podem ser adultos 

responsáveis (…) se andam de instituição em instituição, eu acho que não vão chegar a 

ser aquele adulto maduro, aquele adulto que saiba ver onde está o bem e onde está o 

mal, que saiba estar no seu devido lugar e que seja responsável (…) chegam aos 18 ou 
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20 anos e vão-se embora sem experiência nenhuma da vida e sempre a viver nesta 

revolta (…)” (E15); “ (…) saíram daqui e o caminho não foi assim muito bom, uma menina 

que tinha 14 anos e teve logo um filho, outro tem 16 e já vai ser pai (…) muito tempo sem 

o futuro definido, eu acho que o futuro deles vai por água abaixo (…) não é eles ficarem 

muito tempo fechados que lhes vai melhorar a perspectiva de futuro (…)” (E18). 

Há uma consciência partilhada de que as crianças que não encontram, no seu 

percurso de vida, um ambiente familiar minimamente estruturado vão confrontar-se com 

muitas dificuldades em termos de integração social e exercício de cidadania. Se não se 

vislumbra, de todo, a possibilidade de um ambiente familiar, é reconhecido que, então, 

deverá a instituição configurar-se como real substituta. E se uma família, digna desse 

nome, o é para sempre, responsabilizando-se por todo o processo de crescimento e de 

autonomização do indivíduo, como interpretar o facto de a instituição abandonar a 

criança, sem que este processo se haja desenrolado?  

Do que falamos aqui, uma vez mais, é do sentimento de pertença. Como pode uma 

criança sentir-se pertença se sabe, de antemão, que “está a prazo”? Que, atingida 

determinada idade, transitará para outra instituição, e eventualmente outra e outra? 

Como se pode pertencer quando nada nos pertence?  

O próprio pessoal identifica fragilidades no funcionamento institucional que 

poderiam ser colmatadas, constituindo-se como factores positivos no processo de 

construção de uma identidade mais consentânea com a participação e integração social: 

“ (…) Não tem só a ver com a educação, tem a ver com a personalidade de cada 

um (…) temos aqui colegas com quem os meninos fazem tudo direitinho, com outras só 

fazem o que querem (…)” (E6); “ (…) tem que se trabalhar mais para aquela criança (…) 

talvez estar mais atento, por exemplo, no caso da escola, os que aprendem pior, fazer 

mais trabalhos com ela (...) brincar, que também faz parte da educação (…) temos que 

fazer praticamente as mesmas coisas que fazemos com os nossos filhos (…)” (E10); “ 

(…) Ter uma instituição que fosse sempre a mesma, sem andarem sempre de um lado 

para o outro, acompanhá-los sempre até estarem preparados para a vida, ou então terem 

uma família, fazer com que a família mudasse, tomassem a responsabilidade deles e eles 

ficassem seguros, sentirem que de hoje para amanhã podiam contar com a família em 

todos os aspectos da sua vida (…)” (E15); “ (…) tinham de ser incentivados a fazer as 

coisas sem andar sempre atrás deles (…)” (E17); “ (…) os quartos deviam ser só para 

dois e, por exemplo, cada um ter a sua secretária e poder fazer lá os deveres, ter as suas 

coisinhas, porque só estão a copiar uns pelos outros (…)”por muito que se faça não é 
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como se fosse uma família (…) por exemplo trabalhar por turnos, nem sempre o pessoal 

é o mesmo, entram e saem, é por isso que eles acabam por praxar um bocadinho quem 

entra (E18); (…) é importante dar espaço à criança para que ela identifique, consiga 

expressar, verbalizar os seus sentimentos, os acontecimentos traumáticos da sua vida, e 

que nós sejamos capazes de a ajudar a reorganizar, a adoptar formas mais saudáveis de 

expressão emocional (…)” (E19). 

Ressalta, assim, uma vez mais, a (im)prepraração dos cuidadores como um factor 

chave na qualidade das respostas desenvolvidas. A relação constitui-se como o suporte 

básico para qualquer processo de vinculação e de (re)estruturação. Todo o pessoal deve 

constituir-se como esse suporte. Independentemente da sua função e formação 

académica, há competências transversais nas quais tem que se investir, designadamente 

assumindo que a formação e reflexão contínuas são, obrigatoriamente, um dos pilares 

mais decisivos da organização.   

3.1.3. Quais as principais necessidades que a insti tuição deve cuidar de 

reparar a fim de que as crianças possam ocupar um l ugar digno na sociedade em 

que vivemos? 

Esta questão pretende compreender até que ponto os adultos percepcionam as 

condições básicas para reconstruir relações e ambientes reparadores. Sem esta 

consciência, assente num conhecimento efectivo das necessidades particulares de cada 

fase desenvolvimental, e de cada história em concreto, arriscamo-nos a um mero 

trabalho de “tomar conta” das crianças. Desta forma, a instituição pode transformar-se 

num apeadeiro sem ligação ao futuro, onde se aposta essencialmente nas necessidades 

de ordem física, esquecendo que, para crescer, a criança necessita que seja nutrido não 

apenas o seu corpo, mas também, de forma contínua e consistente, o seu espírito. 

Os aspectos que mais ressaltam dos testemunhos dos profissionais remetem para a 

impossibilidade de estabelecer uma relação individualizada em contexto institucional; a 

dificuldade de desenvolver o sentimento de pertença a partir da ligação a figuras 

significativas e da apropriação de espaços como seus; a dificuldade de tomar consciência 

das fronteiras entre interior e exterior, entre o privado e o colectivo, impedindo o 

desenvolvimento do sentimento de ser pessoa e a evolução para níveis mais evoluídos 

de organização psíquica (Strecht, 1999); a percepção de que a prática institucional está 

submetida a constrangimentos que não permitem superar as lacunas impeditivas de 

proporcionar às crianças vivências mais normalizantes. 

Sabendo-se que a fragilidade psíquica destas crianças é praticamente uma 
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constante; que a busca do objecto traumaticamente perdido as remete, muitas vezes, 

para a disruptividade; que a contenção interior necessita de balizadores externos, sejam 

pessoas que impõem limites, sejam espaços organizados e delimitados, reconhecemos 

nestes testemunhos dos profissionais um posicionamento de algum fatalismo, de 

acomodação às incapacidades para criar ambientes securizantes e significativos, que 

permitam à criança o necessário processo de (re)estruturação. Assume-se que não se 

pode fazer mais nada, que as coisas só podem ser feitas de determinada forma, num 

ciclo reprodutivo dos modos de fazer amplamente legitimados. Remetem-se as causas 

dos problemas para fora, numa espécie de psicopatologia colectiva que impede os 

intervenientes de ver o óbvio: se a criança cresce numa instituição, esta tem de 

(re)inventar modelos organizacionais que respondam às suas necessidades de 

crescimento, mesmo que em ruptura com o “estabelecido”, o “habitual”, e desafiar as 

práticas, acreditando que “lá porque costuma ser assim, não significa que tenha de ser 

assim…”. 

Externalizar as causas dos problemas pode representar um mecanismo de defesa 

da instituição – e do seu pessoal – que perpetua o encerramento sobre si própria, a sua 

reprodução, sem perceber que este posicionamento é, em si mesmo, um grave problema 

para as crianças, reforçando os obstáculos ao desenvolvimento de uma identidade sadia. 

Há, no entanto, aspectos que o pessoal reconhece objectivamente como factores 

de risco na vivência institucional, e que contribuem para estas crianças se defrontarem 

com dificuldades acrescidas no percurso de integração social. 

A importância de uma relação individualizada é, novamente, enfatizada como uma 

condição primária: 

 “ (…) Uma família, lá está, é uma família, uma casa (…) na família há uma relação 

mais próxima, mais individualizada, na instituição não se pode dar tanto colo e tanta 

atenção, é uma dificuldade que as instituições têm (…)” (E3); “era preciso uma atenção 

mais individualizada, haver mais pessoal (…)” (E7); “ (…) acho que deviam ser mais 

acompanhados, era preciso estar sempre com eles, dar-lhes mais atenção, serem mais 

responsáveis (…)” (E9); “ (…) é preciso regras, disciplina (…) era preciso mais pessoal, 

por exemplo, uma funcionária para 15 crianças não é a mesma coisa (…)” (E10); 

precisam de mais acompanhamento, há aquela criança que às vezes está mais triste e 

até desabafa connosco, mas outros não, e se houvesse uma pessoa que eles 

soubessem que podiam contar, sempre a mesma pessoa (…)” (E12);“ (…) o essencial é 

a atenção individualizada, centrada na criança, porque acho que é isso que as 
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instituições não têm, por muito que se esforcem há crianças que ficam diluídas no 

contexto institucional (…)” (E13); “ (…) nós nunca conseguimos dar a tenção que damos 

aos nossos filhos porque chega a nossa hora e ficam outras auxiliares, são muitos, 

muitos (…)” (E14); “ (…) poder estar mais atentas a eles, poder chamá-los a atenção 

sempre que é necessário, ter mais tempo para conversar com eles, para os ouvir (…)” 

(E17); (…) isto é como construir uma casa, se os alicerces estiverem bem presos, 

constrói-se a casa por aí acima sem grandes problemas (…) nós temos de lhes incutir os 

valores (…) e aqui na instituição isto funciona assim um bocadinho cada um por si (…)” 

(E20).  

O sentimento de pertença e de propriedade aparece esvaziado nestas crianças, que 

já experienciaram a perda da sua família, da sua casa, das suas referências conhecidas 

e, na instituição, não podem ter espaço individualizado, roupas ou objectos 

especificamente adquiridos para si, numa colectivização da vida privada que, assim, 

compromete a sua intimidade (Delgado, 2006): 

  “ (…) Eles no armário têm a roupa, o calçado, e quando lhes dão alguma coisa 

eles guardam lá, depois deixam de qualquer maneira e os outros vão lá buscar, depois 

pegam-se (…)” (E1); “ (…) deviam ter mais acompanhamento, por exemplo em casa as 

crianças têm as coisas que são só delas e ninguém mexe, e aqui não é assim (…) um 

sítio para poderem estar sozinhos não têm (…)” (E2); “ (…) aqui têm de dividir tudo, cada 

um tem as suas roupas, os seus brinquedos, mas depois mexem nas coisas uns dos 

outros (…) o material escolar fica na sala de estudo mas não têm um local próprio para 

cada criança (…) quando vêem os sacos é quem mais apanha e é tudo à porrada (…)” 

(E7); “ (…) eles não têm um espaço só deles, têm o quarto mas cada quarto tem 4 ou 5 

camas (…)” (E9); (…) existe o espaço da criança só que, lá está, todos os dias é 

partilhado, por exemplo eles gostam muito de jogar playstation, mas só pode jogar um de 

cada vez (…) o quarto, por exemplo, é de 4 ou 5, mas eu acho que não é por aí que as 

crianças ficam penalizadas (…)” (E10); “ (…) aqui partilham tudo (…) era preciso criar até 

um espaço em que o adulto estipulasse que iam fazer isto ou aquilo, onde a criança 

sentisse que podia estar, a criança não tem um parque, um espaço onde possa estar à 

vontade, não pode ser não vás para aí porque vais sujar, não vais para ali porque 

estragas (…)” (E12); “(…) sabem que é um espaço transitório, em casa é diferente, a 

criança tem um espaço que é mesmo dela, em casa os nossos filhos sabem que aquilo é 

mesmo deles, enquanto que aqui os outros miúdos mexem, estragam (…) não têm 

secretária individual, fazem numa mesinha redonda, todos juntos, na sala de estudo (…)” 

(E13); “ (…) as crianças deviam ter o seu espaço (…) só a cama e o armário é que são 
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deles (…)” (E17);” (…) eles só têm o seu canto no quarto, esse espaço eles podem 

decorar como quiserem, eu acho é que eles não se sentem muito respeitados porque 

eles sabem que alguém vai lá mexer e estraga, eles deixam de investir (…)”(E19)”;” (…) 

não investem para ter as coisas bonitas (…)” (E20). 

Apesar dos constrangimentos, parece existir alguma preocupação, traduzida em 

estratégias conscientemente pensadas, para que as crianças se sintam valorizadas. Os 

adultos preocupam-se com a sua própria apresentação pessoal, uma das formas mais 

imediatas de demonstrar às crianças que são importantes e merecedoras de atenções. 

Preocupam-se também com a apresentação das crianças, gostam de as ver bonitas, 

ajudam-nas a escolher as roupas, acessórios e cuidados que mais as valorizam. 

Preocupam-se ainda com os próprios espaços, mantendo-os organizados e limpos, e 

trazendo a criança a participar na sua decoração e manutenção, o que pode constituir 

não só uma facilitação do sentimento de pertença, mas também um meio de 

aprendizagem do conceito de direito e de dever, do valor da partilha e da solidariedade e 

contribuir, utilizando, para ensinar, as regras e práticas fundamentais de gestão do 

espaço doméstico: 

“ (…) Tentamos que a criança participe em tudo e possa utilizar os espaços como 

sendo dela, e para isso tem de participar na sua construção (…) a sua opinião é 

importante (…) eles podem decorar o seu canto como quiserem, mas tem de haver 

negociação, para haver alguma harmonia (…) a directora faz a ementa, tem atenção aos 

gostos deles (…)” (E1); “ (…) cada um tem o seu espaço, as casas de banho são por 

faixas etárias, cada um tem o seu copo e escova, o seu lugar (…)” (E3); (…) por exemplo 

quando vou ao cabeleireiro já sei que chego aqui e sei que eles falam, parece que têm 

vaidade em nós, e nós tentamos andar arranjadas (…) também gostamos de os ver 

bonitos (…)” (E7); “ (…) Quando a roupa chega, somos nós que escolhemos, às vezes 

perguntamos se querem alguma coisa, e se for adequado, nós damos (…)” (E9); 

“tentamos que a criança participe em tudo e possa utilizar os espaços como sendo deles 

(…) por exemplo, agora pintamos o centro e eles deram sugestões para as cores (…) 

estamos a tentar que sejam eles a pintar os quadros dos espaços comuns (…) agora 

vamos colocar cortinas novas, vão ser brancas e eles vão escolher os desenhos que 

querem e são eles que as vão pintar (…)” (E13); “ (…) marcamos a roupa, e cada um tem 

a sua roupinha no seu armário (…)” (E15); (…) nós também fazemos por nos apresentar 

mais ou menos para eles verem, como se fosse uma casa normal, por vezes os bebés 

gostam de vir ver as minhas meias e eu até me sento de propósito (…)” (E17); 

Há, no entanto, o reconhecimento de que seria necessário que estas crianças 
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tivessem outras experiências, ausentes em contexto institucional, e que dificultam a 

aprendizagem de competências básicas de interacção e integração social, bem como o 

desejado processo de reparação: 

“ (…) A roupa é dada, eles não vão, como é habitual numa família, lá fora escolher a 

roupa para comprar, não têm essa experiência aqui, tal como não têm que lidar com o 

dinheiro, que eu acho que devia acontecer, ir fazer um recado (…) era importante eles 

fazerem isto mais vezes, estas experiências eles não têm, só quando, por exemplo, 

pontualmente é preciso ir comprar alguma coisa, eles vão connosco (…)” (E1); “ (…) tinha 

que se lhes ensinar como é a vida e nem sempre este trabalho é feito, são muitos (…) 

uma coisa muito importante é manter o pessoal, já cada uma de nós, sendo as mesmas, 

não funcionamos todas da mesma maneira (…) nós a mudar de turno, isso já afecta as 

crianças, quanto mais estar sempre a mudar de pessoal (…)” (E5); “ (…) não vão às 

compras, são roupas que nos dão, que eles vão escolhendo (…) a ementa é a directora e 

a educadora que fazem, eles normalmente gostam (…) quando não comem, fica para o 

lanche ou, se forem para a escola, comem ao jantar (…) aqui têm de fazer um esforço, 

mas eu não obrigo, por exemplo quando é arroz de polvo, eles não gostam, comem o 

arroz e deixam o polvo (…) aqui também não podemos fazer muitas excepções, porque 

se um diz que não gosta, os outros também já não gostam (…)” (E9); “ (…) deviam fazer 

as coisas que os meninos fazem lá fora (…) sentirem-se responsáveis, sentirem-se úteis 

a fazer alguma coisa, eles crescem e se calhar não sabem pegar numa agulha, não 

sabem fazer nada (…) até, por exemplo, lidarem com dinheiro, irem à rua fazer um 

recado, eles vão para a escola, por exemplo, que é aqui a 300 metros, e vão de carrinha 

e vêm de carrinha, faz-lhes melhor ir a pé para ganharem responsabilidade, não é aos 

16, ou 17 ou 18 anos que eles vão aprender a ser responsáveis (…)” (E12).   

 E há também respostas que revelam que (alguns) adultos consideram não ser 

possível fazer mais nada do que aquilo que a instituição já oferece a estas crianças, 

reforçando o já explorado sentimento de acomodação: 

“ (…) Acho que já têm tudo (…)” (E11); “ (…) eu acho que não há obstáculos, há 

coisas que se podem fazer e não se fazem (…)” (E12); “ (…) a instituição já está a fazer 

por eles tudo, para eles serem alguém (…) têm acompanhamento escolar, a educadora 

tem regras com eles, têm horas para qualquer actividade, têm uma boa educação, os 

percursos que estão a ser feitos, pelo que eu vejo, estão a ser correctos (…)” (E17).  

O dia a dia destas crianças, apesar dos esforços do pessoal, fica longe do que seria 

desejável e entendido como essencial para um desenvolvimento normativo. Vivem num 
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mundo esvaziado de muitas das experiências e aprendizagens mais elementares para 

um percurso propiciador da autonomia e da integração social. 

A (aparente) desvalorização destas faltas, entendendo-se que as crianças já têm 

tudo, revela a ausência de consciência das suas necessidades reais, reforçando-se os 

aspectos materiais do cuidar como suficientes. Como se a estas crianças bastasse ter um 

tecto, alimentação, cuidados de saúde e mimos pontuais. Como se, privadas 

precocemente da satisfação das necessidades mais elementares, não tivessem a 

legitimidade de necessitar e desejar algo mais. No fundo, como se, efectivamente, estas 

crianças fossem “diferentes” dos seus filhos, dos meninos que constituem as suas 

imagens da infância, onde implícita e naturalmente as experiências se vão estruturando à 

volta de um eixo relacional significativo.   

3.1.4. O trabalho com estas crianças é sentido como  mais desgastante do que 

a maioria das profissões? Porquê? Que formação/acom panhamento específico é 

proporcionado aos profissionais que lidam com estas  crianças? 

Com esta questão procurou-se perceber a satisfação profissional, os aspectos mais 

ou menos gratificantes no desempenho da complexa tarefa de reconstruir ambientes 

relacionais de verdadeira socialização primária. Só uma ligação afectiva genuína permite 

relações significativas, base da construção da segurança básica, tão enfatizada por 

Erickson no percurso de uma identidade minimamente equilibrada.  

As respostas a esta questão evidenciam que a equipa técnica está atenta e se 

preocupa com as necessidades de formação das auxiliares; que a formação é uma 

necessidade, mas não é encarada de forma organizada e consistente, surgindo como 

acções “ad-hoc”; que as instâncias de protecção à infância não dinamizam suficiente e 

adequada formação aos técnicos, que investem pontualmente nesta matéria, e que a 

prática de supervisão técnica é sentida como uma necessidade real, sobretudo nos casos 

de maior complexidade. 

A ausência de investimento formal nesta área pode ser um indicador da falta de 

sensibilidade (ainda) presente nos órgãos decisores para estes problemas, traduzida no 

défice de investimento e na relativa desatenção que a protecção das crianças e jovens 

em perigo tem merecido por parte da sociedade, do poder político e das suas instituições. 

A Segurança Social, por exemplo, entidade que tutela estas instituições, e que devia 

zelar pelo seu bom funcionamento, desvaloriza a formação dos seus próprios técnicos, 

entendidos essencialmente como operacionais que “devem” estar no terreno para 

assegurar o funcionamento dos serviços, sem cuidar de os dotar das necessárias 
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competências para que os organismos não produzam apenas números e estatísticas, 

mas sobretudo respostas de qualidade, multiplicadoras de efeitos nem sempre 

contabilizáveis no tão apetecido imediato.   

O caso em estudo é, no entanto, paradigmático de que, apesar dos 

constrangimentos, é possível ensaiar estratégias e rentabilizar respostas. As equipas 

técnicas parecem ser de uma importância capital, pelo papel dinamizador que podem 

assumir, não só através da formação mais estruturada, mas também, e sobretudo, 

porque, através da sua acção podem, conscientemente, promover o desenvolvimento 

pessoal de cada trabalhador, colocando-lhe desafios, promovendo a sua participação, 

responsabilizando-o na tomada de decisões, aprendizagens de que, gradualmente, se 

apropriarão, transferindo-as para a relação com as crianças. 

Será também necessário promover encontros e formações mais alargadas e 

concertadas para as pessoas que trabalham no domínio da protecção à infância, onde se 

consciencializem e se adquiram conhecimentos sobre as necessidades 

desenvolvimentistas das crianças e jovens, se desenhem projectos e se perspectivem 

estratégias, se confrontem opiniões, se construam narrativas positivas,   se divulguem 

experiências inovadoras. 

Sabendo-se como a motivação e o desempenho se correlacionam, a forma como os 

profissionais se sentem mais ou menos gratificados com o que fazem pode fornecer 

alguns indicadores sobre a qualidade das relações que se estabelecem. 

As respostas são, neste caso, interessantes. Apesar de a maior parte reconhecer 

que se trata de um trabalho exigente, vivem-no, simultaneamente, como compensador do 

ponto de vista emocional, precisamente pelas ligações afectivas que estabelecem com 

estas crianças, procurando “ser como numa família”: 

“ (…) Acaba por ser um bocadinho diferente dos outros (…) não acho que seja 

desgastante, é revitalizante para nós (…)” (E1); “ (…) acho mais gratificante, consola 

chegar ao fim do dia e dar um beijinho de boas noites, é como os nossos filhos (…)” (E2); 

“ (…) é muito desgastante (…) por exemplo, eu fico muito feliz quando vejo que o esforço 

que faço se reflecte positivamente nas crianças, mas fico muito infeliz quando vejo que 

não deu em nada, nós envolvemo-nos (…) preocupa-me muito o futuro destas crianças 

(…)” (E5); (…) quando saem é a parte pior, às vezes vão para a família e são maltratados 

(…) eles são um bocadinho nossos (…); “ (…) são crianças diferentes, requerem mais 

paciência (…) requer compreender porque é que uma criança tem determinada atitude, 

ser mais benevolente (…) a gente afeiçoa-se a eles, eles fazem parte de nós (…)” (E6); “ 
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(…) é muito gratificante, o mais desgastante é por ser mais confusão (…) e é depois o 

facto da criança chorar, e vir contar-nos isto e aquilo (…)” (E7); “ (…) eu acho que sim, 

porque nós vivemos os problemas deles (…)” (E9); (…) penso que não é muito 

desgastante (…)” (E10); “(…) tem que haver um carinho muito grande com eles, uma 

tolerância muito grande, mas ao mesmo tempo é uma das coisas que eu gosto de fazer 

(…)” (E15); “ (…) há dias que nós choramos de nervos, há dias a minha tensão subiu 

tanto (…) nós temos de respirar fundo, eu agora já não tenho pena dos pais, no princípio 

afectava-me muito, eles não são iguais a nós, parece que não se ligam nem se 

preocupam como nós (…) quando as crianças vão para os pais nós temos mais pena, 

quando vão para a adopção achamos que vão melhor, o pior é quando vão para outra 

instituição e depois agarram-se a nós quando nos vêem (…)” (E17). 

As problemáticas destas crianças e o papel reorganizador que seria de esperar 

destas instituições de acolhimento exigiriam um investimento muito mais forte na 

formação contínua dos profissionais, se é que o objectivo efectivamente perseguido não 

é apenas “guardar” as crianças ou, dito de outra forma, fazer das instituições “depósitos 

ou armazéns de crianças”. 

No caso em apreço, as respostas são consensuais no que respeita à preocupação 

com a formação:  

 “ (…) Tem várias formações, a directora, volta e meia, pergunta que temas é que 

achamos importantes (…)” (E2); “ (…) fiz todas as formações da casa, eu gosto, 

principalmente o que esteja ligado à parte de estar com os meninos, de educar os 

meninos (…)” (E12); “ (…) o centro tem investido nos cuidadores que estão com as 

crianças (…) são módulos mais de ordem prática e são normalmente administrados por 

formadores externos (…)”(E19). 

No entanto, trata-se de acções pontuais, organizadas a partir de recursos escassos, 

designadamente solicitando apresentações aos estagiários, de psicologia, serviço social 

e ciências da educação, que realizam uma parte da sua formação através de estágios na 

instituição.  

Não existe, portanto, um programa conscientemente definido, com um fio condutor 

e objectivos determinados em função das reais necessidades. Se bem que os temas 

possam ser definidos com a participação das formandas (as auxiliares), que identificam 

áreas onde se sentem menos preparadas, o eixo determinante parte dos recursos 

disponíveis, a partir dos quais se identificam quais as áreas que podem ser abordadas.  
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Ora, um programa de formação minimamente consistente deve partir de um 

rigoroso diagnóstico de necessidades, mobilizando-se depois os recursos necessários 

para a sua concretização. Utilizar as estagiárias e os seus próprios objectivos formativos 

não deixa de representar uma mais valia na rentabilização de recursos, mas devia existir 

previamente um plano de formação, de tal modo que as estagiárias das diferentes áreas 

de formação, ou preferencialmente de forma multidisciplinar, constituíssem apenas um 

recurso entre outros, de forma a colmatar as áreas a descoberto.   

O processo, desta forma, aparece invertido. É a partir dos recursos disponíveis que 

se definem os temas, correndo-se o risco de sobrevalorizar alguns, pela própria formação 

das estagiárias, e desvalorizar outros. Convém reforçar que, tendencialmente, se opta 

por formações de carácter mais objectivo, centrado em competências técnicas, o que, 

não deixando de representar uma vertente fundamental, vai deixando de fora áreas de 

maior transversalidade, como a capacidade relacional ou a percepção da importância 

capital de proporcionar às crianças ambientes estruturantes, e que passa pelo treino de 

competências pessoais, pela promoção da saúde mental e capacidade para lidar com 

experiências emocionalmente exigentes, pela auto-análise e capacidade reflexiva.  

O discurso indicia, precisamente, algumas destas insuficiências, admitindo que o 

que aprendem é sempre importante, mas que estas vertentes ficam a descoberto, não as 

habilitando para, no concreto, saberem lidar com algumas situações mais problemáticas: 

“ (…) São as estagiárias (…)” (E2); “ (…) é importante falar mais sobre as crianças 

para a gente entender e saber lidar com essas crianças (…) às vezes não sabemos a 

história da criança, e isso era importante para tentar perceber e depois saber lidar com a 

criança (…) eles entram e não sabem o que lhes aconteceu (…)” (E3); “ (…) Quem 

escolhe é a directora e alguns também são sugeridos por nós (…)” (E6); “ (…) são temas 

muito interessantes, que vão de encontro às nossas necessidades (…)” (E8); ” (…) são 

as estagiárias, era preciso que nós soubéssemos no mínimo porque é que estão aqui, e 

ensinar-nos como é que devemos lidar com estas situações (…)” (E20).  

A preocupação com o saber mais é referida por praticamente todas as auxiliares, 

apontando temas que objectivamente se sentem menos preparadas para enquadrar. 

Da mesma forma, analisam criticamente os momentos de maior fragilidade pessoal 

e a necessidade de terem algum acompanhamento nestas situações, o que parece ser 

(ainda) um pouco descurado. A equipa carece de apoio e supervisão técnica e debate-se 

com falta de instrumentos de trabalho e dificuldades em fundamentar as suas práticas e 

decisões do ponto de vista técnico-científico: 
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“ (…) Acho que devíamos ter mais acompanhamento (…)” (E4); “ (…) às vezes 

faltam-nos instrumentos que nos permitam avaliar de forma mais objectiva a nossa 

intervenção (…)” (E9); “ (…) mesmo para avaliar o desenvolvimento das crianças, 

precisávamos de ter mais formação (…) às vezes baseamo-nos nos testes mas depois 

não sabemos o que fazer com os resultados, que intervenção implementar (…) (E20). 

Esta capacidade crítica é particularmente interessante quando se referem ao poder 

que detêm sobre estas crianças, e à necessidade de acompanhamento na tomada de 

decisões: 

“ (…) Era importante termos alguém do exterior, nós temos muito poder, nós 

decidimos a vida destas crianças e às vezes começo a pensar: será que decidimos da 

melhor forma? (…)” (E1); “ (…) às vezes estamos tão envolvidos, tão fragilizados, sem 

saber o que devemos fazer, era importante alguém de fora que nos diga não, pára, 

pensa, afasta-te (…)” (E13);” (…) eu achava interessantíssimo que nós fossemos 

supervisionados, alguém do exterior, porque realmente há processos muito complexos, 

para os quais não encontramos resposta (…)” (E19). 

3.2. Intervenção pedagógica / Terapêutica 

Reconhecendo-se que o cumprimento de horários e a planificação, organização e 

ocupação dos tempos assume uma dimensão privilegiada, este tema é fulcral para 

perceber como se organiza o dia a dia das crianças. Esta organização permitirá à 

criança, oriunda muitas vezes de contextos caóticos ou desregrados, a noção de ordem, 

de lógica sequencial, de segurança. Esta preocupação deverá ser, no entanto, temperada 

por alguma flexibilidade, sob pena de se transformar numa disciplina autoritária, rígida e 

formal, que comprometerá, perversamente, os seus intuitos. A administração do tempo, 

por mais perfeita que seja a sua observância, só terá sentido se for acompanhada de 

uma boa relação educativa e de um melhor ambiente humano, repleto do afecto e da 

compreensão que as crianças tão avidamente buscam. 

Este tema, desdobrado em seis questões, pretendia compreender as estratégias e 

dinâmicas conscientemente pensadas, planificadas e elaboradas com o objectivo de 

desenvolver um trabalho estruturado e concertado no sentido de proporcionar a estas 

crianças experiências e contextos de aprendizagem compatíveis com percursos de 

desenvolvimento e (re)estruturação da personalidade normativos.   

3.2.1. Que trabalho educativo (não) é desenvolvido com as crianças? Que 

trabalho terapêutico? Como combinar estas vertentes ? 
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Esta questão visava compreender como se organiza o dia da criança, se existem e 

como se articulam as vertentes educativa e terapêutica, quem é responsável pelas 

directrizes que as caracterizam, como e quem avalia este trabalho, e qual a participação 

das crianças na sua definição. 

Dos testemunhos recolhidos, ressalta o reconhecimento da necessidade de um 

projecto educativo, adaptado às necessidades particulares de cada criança; ressalta o 

reconhecimento de que as auxiliares (que estão em contacto com as crianças 24H por 

dia e com elas desenvolvem as actividades) não têm participação directa e activa na 

construção desse plano, nem sequer identificam a sua existência; ressalta o 

reconhecimento de que não existe a necessária articulação entre a vertente educativa e 

terapêutica; e, finalmente, que não há a preocupação de fazer uma avaliação cuidada 

dos planos que se vão implementando, o que, estranhamente, não permite a quem os 

desenvolve a compreensão da utilidade de cumprir o que lhes é estipulado: 

“ (…) Existe um projecto educativo, cada elemento da equipa técnica define, dentro 

da sua área, o que pode trabalhar (…) é um plano um bocadinho diferente (…) era feito 

para um ano, mas nós trabalhamos com as crianças não durante um ano, são 3 meses, 

são 2 dias (…) estamos a fazer um projecto individual de cada criança (…) eles têm de 

fazer aquilo que estão motivados (…)” (E1). 

 As auxiliares, de uma forma geral, não têm a percepção da existência deste plano, 

o que pode comprometer o seu trabalho, já que desconhecem as grandes linhas 

orientadoras de acção, ficando-se por uma planificação mais imediata, onde, inclusive, 

não reconhecem as necessárias articulações entre as componentes educativa e 

terapêutica:   

“ (…) O plano é semanal, nos bebés só agora é que temos, que não tínhamos (…) 

não têm o acompanhamento que deviam ter (…)” (E2); “ (…) há a psicóloga, não sei o 

trabalho que é desenvolvido (…)” (E6); “ (…) acho que não há, não o conheço (…) (E7); “ 

(…) não, eu acho que era até mais importante com eles do que connosco, isso nem se 

põe em causa (…)” (E9); “ (…) eu acho que devia ser o trabalho educativo e o 

terapêutico, não sei se sei explicar bem, mas por exemplo se a criança está a fazer um 

jogo, nós ao fazer esse jogo podemos estar a ajudar noutras coisas (…)” (E12); “(…) o 

que eu vejo são as tarefas (…) durante o ano lectivo não têm muito tempo, vêm da 

escola, fazem os deveres, vêem televisão, vão para cama, não há assim grandes 

trabalhos”(…)(E20). 

Também relativamente ao trabalho terapêutico, e apesar das técnicas referirem a 
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sua existência:  

“ (…) Têm acompanhamento de pedopsiquiatria, terapia da fala, psicologia, e 

também fazemos dinâmicas de grupo, agora estamos com a dinâmica sobre 

pensamentos e sentimentos, depois vamos falar sobre os comportamentos sociais 

(…)”(E13),  

As auxiliares, de uma forma geral, desconhecem o que é feito e acham que esse 

trabalho, se existe, é manifestamente insuficiente:  

“ (…) Acho que este miúdo precisava de um acompanhamento especial, ele já cá 

está há alguns meses e não tem o acompanhamento que devia ter (…)”; “(…) eu 

raramente vejo as crianças no gabinete da psicóloga (…)”(E20) . 

  Parece não existir a consciência plena que a criança é um todo indissociável, que 

não é possível separar rigidamente funções, que quem lida com as crianças tem de, a 

cada momento, desafio, necessidade ou frustração que surgem, estar preparada para dar 

a resposta que a criança precisa. Não é nos gabinetes do psicólogo, do pedopsiquiatra 

ou do terapeuta que a criança encontra estas respostas. Elas têm de surgir no contexto 

em que se manifestam os comportamentos, no aqui e agora que não se compadece com 

diferimentos no tempo ou “deslocalizações”. A criança estrutura-se com as pessoas com 

quem está em contacto directo. Assim, todas as pessoas têm de se constituir como 

terapeutas, entendendo-se que, no caso das crianças precocemente desprovidas de 

relações seguras, é o próprio ambiente que se constituirá como terapêutico. 

Reconhecendo-se que haverá casos e situações específicas que não dispensam, pelo 

contrário, a intervenção de especialistas, a criança não pode ser espartilhada como 

ficticiamente se espartilha o conhecimento. Os problemas não podem ser analisados, e 

muito menos trabalhados, separadamente uns dos outros. Por isso, a intervenção não 

pode ser sectorizada, todas as componentes da vida da criança têm de ser entendidas 

como base e recurso de qualquer trabalho. 

Quando a divisão do trabalho aparece rigidamente definida, com funções 

perfeitamente delimitadas, a própria criança terá dificuldade em sentir-se como um todo, 

reforçando-se assim sentimentos de desestruturação e fragmentação. Quando o adulto 

se centra nas suas funções, o verdadeiro trabalho à volta da criança, da construção de 

relações reparadoras, não pode deixar de ficar comprometido. 

Reforça-se, assim, a importância das pessoas terem formação que as capacite para 

saberem ir de encontro a uma verdadeira intervenção pedagógica e terapêutica, já que a 
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terapia tem de ser feita no contexto, criando ambientes que permitam à criança pontos de 

identificação, suporte da (re)estruturação de padrões/estruturas precocemente 

interiorizadas.  

Não será de estranhar, portanto, que as auxiliares não reconheçam a existência de 

trabalho terapêutico, porque não vêem o seu trabalho valorizado como tal. A esta 

percepção não será, com certeza, alheio o facto de não participarem na elaboração do 

plano educativo, bem como não existir, pelo menos de forma perceptível, feedback do 

trabalho terapêutico (?), traduzido nomeadamente em actividades especificamente 

destinadas a consolidar e reelaborar aspectos aí desenvolvidos/diagnosticados: 

“ (…) Não sei muito bem o que é porque não tenho feedback (…) acho que, como 

equipa, devíamos ter mais ligação, não ter funções tão estanques (…) do trabalho 

terapêutico não saem propostas concretas de actividades direccionadas para as 

problemáticas particulares das crianças (…)” (E1); “ (…) eles têm a psicóloga, não sei o 

que faz, mas dá resultado (…)” (E7); “ (…) acho que não há plano educativo, a educadora 

faz um plano semanal, nós não participamos (…) devíamos participar, porque quem faz 

os trabalhos com elas somos nós (…)” (E9).  

O plano de actividades é assumido como competência da educadora e da equipa 

técnica, embora algumas respostas indiciem que as auxiliares podem dar sugestões: 

“ (…) Também pede muitas vezes sugestões e às vezes aceita, ela é que é a 

educadora, não somos nós (…)” (E16).  

Grande parte das actividades é desenvolvida no espaço interno do centro, apesar 

de haver um reconhecimento explícito em grande parte das respostas de que deveria 

haver um reforço das actividades de exterior.  

Não deixa de ser curioso referir que as próprias auxiliares reconhecem lacunas na 

articulação entre as diversas actividades e intervenções, reforçando que, quando a 

criança brinca, muitos aspectos estão em jogo, e que as actividades poderiam – deveriam 

– ser direccionadas e exploradas em função das particularidades de cada criança.  

Só um projecto global permite esta articulação. Sem ele, o brincar limita-se a mero 

entretenimento, sem conscientemente se veicularem aprendizagens, valores, normas, … 

Só o conhecimento, que deveria ser apropriado por todos os intervenientes, das 

aquisições e competências desejáveis (linguagem, cognição, moralidade, …) para cada 

criança, permitirá orientar o trabalho nesse sentido (Brazelton, 2003) 
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De facto, brincar, contar histórias, jogar ao faz-de-conta, mimar contextos de vida 

experienciados ou fantasiados, permite trazer ao de cima informação com evidente 

significado terapêutico que, devidamente analisado e trabalhado, dá sentido objectivo à 

desejada (re)estruturação interna.  

Porque é que o trabalho terapêutico é com a psicóloga? O plano educativo é da 

competência da educadora? Chamar à atenção é da competência da directora? 

É quem está em contacto directo com as crianças que, implicitamente, cria ou não 

oportunidades terapêuticas. Orientar e formar estes profissionais deverá ser o trabalho 

central dos técnicos, mais do que intervir pontualmente, em contexto fictício (o gabinete). 

As actividades delineadas devem, pois, revestir-se de objectivos conscientemente 

delineados, e não limitar-se ao aparente papel de “passar o tempo”:   

 “ (…) Fazer jogos, dominós, puzzles, ver filmes, são as coisas que mais aparecem 

no plano (…)” (E2);“ (…) as actividades mais valorizadas são ir para a sala de 

actividades, fazer desenhos, pinturas, e acho que não há assim muito mais (…) eles 

gostam, mas gostam mais é de ir lá para fora brincar (…)” (E9).  

Não conhecendo o plano educativo e /ou terapêutico, não é de estranhar que não 

saibam responder sobre como, ou se, é feita a avaliação:   

“ (…) Que eu saiba não é feita nenhuma avaliação do plano (…)” (E6); 

Esta área parece manifestamente deficitária no centro em apreço. Apesar de o 

discurso da equipa técnica reforçar a valorização destas vertentes, na prática, elas 

diluem-se em actividades aparentemente sem grande ligação entre si. Cada funcionária 

tenta cumprir o que está estipulado no plano semanal que, teoricamente, se intrinca num 

plano mais lato mas, desconhecendo este, vai trabalhando ao sabor das suas próprias 

motivações, até porque, pelo menos formal e consistentemente, o seu trabalho não é 

avaliado em termos de resultados. Aliás, ela não conhece sequer quais os resultados 

esperados em função de determinada(s) actividade(s). Sem saber para onde ir, o 

caminho fica ao livre arbítrio de cada um.  

Sabe-se que a motivação das crianças acolhidas é mais facilmente alcançável com 

projectos globais, que envolvam o grupo, permitindo que, mais do que cada um 

desempenhe determinadas funções, mesmo que em direcção ao mesmo objectivo, antes 

se envolvam como um todo, à volta desse todo que é a criança ao seu cuidado. É 

importante surpreender as crianças com actividades que combatam a monotonia e o 
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aborrecimento, proporcionando um efeito motivador que ajuda a manter a iniciativa, 

sendo o educador quem guia e dirige as dinâmicas. As crianças têm necessidade de 

experiências diversificadas que lhes permitam projectar as suas vivências, de serem 

incluídas nas tarefas diárias da casa à medida das suas capacidades, de serem 

responsabilizadas e verem reforçados os seus despenhos, de poder livremente exprimir 

os seus desejos e a sua criatividade. 

Torna-se urgente desenvolver actividades organizadas e estruturadas em função de 

objectivos de desenvolvimento. Sem isto, a instituição, que se pretende como uma 

resposta ao risco infantil, comporta outros riscos, reais e objectivos, a um crescimento 

normativo. 

3.2.2. Que intervenção (não) é feita com a família?  Como conciliar o aprendido 

nas instituições de socialização secundária com o a prendido e valorizado na 

família? 

Sendo reconhecida a impossibilidade de reproduzir numa instituição, por pequena 

que seja, o meio familiar, então, seria necessário assumir uma intervenção educativa 

centrada na família da criança. Se o centro não pode desejar ser a família que a criança 

não tem, nem as suas funcionárias as mães dos meninos, se os recursos disponíveis e a 

missão assumida não o permitem, seria de esperar que existisse uma intervenção 

orientada para a manutenção e o reforço dos laços familiares, sob pena da criança ficar 

num vazio de solidão e abandono.  

Sem uma acção sistemática e eficiente junto das famílias, nem à priori, em termos 

de prevenção primária e secundária, nem à posteriori, numa perspectiva de resolução 

dos problemas já constituídos e de prevenção terciária, comprometem-se as 

possibilidades da manutenção das crianças e jovens no seu meio familiar ou do retorno 

após a retirada.  

Das respostas a esta questão, ressalta a convicção de que, sempre que possível, 

deve apostar-se na promoção do vínculo paterno-filial e do envolvimento da família na 

vida das crianças; a convicção de que este envolvimento constitui potencialidades que a 

instituição deve valorizar; a convicção de que é necessário um modelo de apoio e 

articulação com as famílias, que reflicta a intencionalidade e sistematização deste 

trabalho; e, finalmente, a convicção de que as crianças devem recompor as suas redes 

de relações familiares, devendo ser dos aspectos a merecer mais empenhamento e mais 

mobilidade dos técnicos de um centro. 
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Apesar deste discurso, e dos esforços que são referidos no sentido da sua 

concretização, notam-se fragilidades de vária ordem. A articulação entre os contextos de 

socialização privilegiados destas crianças (a instituição e a família) é um dos aspectos 

que merece preocupação particular. Constituindo-se os pais como elementos 

significativos da criança, se os modelos relacionais destes são muito díspares daqueles 

que a instituição adopta como mais adequados à organização de um psiquismo saudável, 

como fazer a necessária reaprendizagem? Não será necessário trabalhar 

simultaneamente com os pais e a criança para que esta apreensão seja possível?  

A instituição tem ensaiado algumas respostas neste domínio, nomeadamente 

incluindo os pais, ainda que timidamente, nas tarefas de cuidar o seu filho. Mas as visitas 

continuam a desenvolver-se preferencialmente em espaços reservados, e não no 

contexto das actividades da criança: 

“ (…) Quando vão a casa há muitas alterações, à segunda-feira estão mais 

revoltados, mais agressivos, o ambiente em casa é diferente, não têm regras (…)” (E4); “ 

(…) não impõem regras nenhumas, é como quando vão a fim-de-semana, o trabalho que 

fazemos de segunda a sexta descai tudo, ao domingo à noite eles já vêm diferentes, mais 

mal-educados, mais agressivos (…)” (E5); “ (…) uns estão, brincam com os filhos, 

perguntam se estão bem na escola, outros estão ali agarrados ao telemóvel e não ligam 

nada aos filhos, deixam-nos andar por aí a fazer asneiras (…) eles vêm sempre mais 

excitados, vêm alterados porque em casa muitos não têm regras, eu acho que os pais, 

para os compensarem deles estarem aqui durante a semana devem deixá-los fazer tudo 

(…)” (E16); “(…) é muito característico este tipo de pais não imporem qualquer tipo de 

regras ou limites (…)”(E19). 

Reconhece-se que as relações de intimidade são fundamentais para a constituição, 

manutenção e reforço de vínculos, mas não se prevêem espaços e oportunidades onde 

pais e filhos possam ter privacidade: 

“ (…) Não há nenhum local onde a criança e a família possa ter privacidade, só se 

for mesmo lá fora (…)” (E17);”(…) nós temos a sala de vistas, ma sou decidimos que só 

temos uma vista a um determinado horário (…) se permitimos que as visitas funcionem 

em horário mais aberto, o que acontece frequentemente é que haja visitas sobrepostas 

(…)” (e19). 

O período de visita nem sempre é aproveitado como tempo de aprendizagem e 

modelagem em termos de capacitação parental: 
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“ (…) Nos grandes só se põem a brincar com eles, mas é na sala de visitas (…)” 

(E2); “ (…) só nos mais pequeninos, nos maiores têm até às 18 horas para estar, depois 

têm de ir embora, não participam nas actividades dos filhos (…)” (E9); “(…) nalguns 

casos vê-se que a família depois de os ter cá faz tudo e mais alguma coisa para mudar, 

mas também há aqueles casos que vêm à visita, sentam-se aí, os miúdos andam por aí a 

destruir tudo, acaba e é ah está na hora, vão-se embora (…) às vezes crianças que mal 

conheciam os pais, choravam de medo, embora trouxessem brinquedos a chocalhar não 

queriam nada com eles (…)”(E18); 

De realçar, no entanto, que nos bebés, os progenitores são incentivados a prestar 

os cuidados aos filhos, podendo permanecer na instituição por longos períodos de tempo, 

e mesmo fazer algumas aprendizagens: 

“ (…) Mas podem dar banho, ou de comer, também temos casos nos bebés que 

percebemos que as mães não sabem fazer (…) e nós ensinamos (…)” (E17); 

Do ponto de vista formal, é assumido que existe um trabalho concertado com as 

famílias: 

“ (…) Há famílias em que desenvolvemos os Programas Integrados de Apoio – PIA 

– em que, juntamente com a família e os técnicos que acompanham o processo, 

definimos quais as áreas a trabalhar e trabalhamos essas componentes. Podem passar 

pela alimentação, pela higiene, ou então por competências mais educativas (…) esta 

intervenção, depois, é feita em casa (…) geralmente nós, técnicos da instituição, ficamos 

um bocado na rectaguarda, porque a família vê-nos como avaliadores, aquilo que podem 

dizer pode ser usado para a criança permanecer ou não na instituição (…) enquanto não 

percebermos a capacidade da família, não conseguirmos definir o projecto de vida 

daquela criança (…)” (E13); “(…)as famílias são chamadas a participar na vida dos seus 

filhos (…) para que os pais não deleguem na instituição aquilo que é a sua 

responsabilidade educativa (…)”(E19). 

No entanto, este trabalho parece não se revestir de suficiente consistência, o que é 

traduzido no facto de grande parte dos funcionários desconhecer como, ou mesmo se é, 

desenvolvido: 

“ (…) Acabo por estar muito pouco no trabalho com as famílias (…) trabalhar com a 

família desde o início para criar condições para que a criança pudesse regressar o mais 

depressa possível (…) durante as visitas, nós damos algum acompanhamento, mas é 

diferente, não é um trabalho continuado (…) às vezes nós queremos observar como é 
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que eles reagem e deixamos correr e vamos registando, e outras vezes vamos regulando 

(…)” (E1); “ (…) não há trabalho com a família, eles vêm, fazem a vista e vão-se embora 

(…)” (E2);“ (…) não, nós fazemos o registo depois do que aconteceu na visita (…) se se 

falar com a família são as doutoras, deve haver reuniões, penso eu, mas nós não 

participamos nisso (…)” (E9); “ (…) não sei dizer, não sei (…)” (E10); “ (…) eu não sei de 

todos os casos, mas já tenho ouvido as doutoras dizer que vão fazer uma visita 

domiciliária a esta família ou àquela (…)”(E12); “ (…) não sei qual o trabalho que é feito 

com a família, isso é só com a equipa técnica, por exemplo, quando vão a fim-de-

semana, a gente só diz aos meninos, eles também já sabem, arranja-se o saco de manhã 

com a roupa, o calçado, tudo, nós só tratamos dessa parte (…)” (E14). 

Destaca-se, uma vez mais, o papel dos cuidadores no processo de conhecimento e 

suporte a estas famílias. Não conhecendo as características e história familiar, como 

interpretar e agir face aos sintomas de uma criança? Como potenciar experiências 

partilhadas entre pais e filhos que possam ajudar na (re)estruturação destas relações? 

Como integrar tantos comportamentos disruptivos, tanta dificuldade na aceitação e 

integração das regras, tanto desafio à autoridade, tanta falta de contenção? 

Pertencer a uma dada família não deixa de ter implicações na forma como o 

indivíduo se vê a si próprio e pode, em muitos casos, remetê-lo para uma situação de 

vergonha social (Merton, 1968). Sendo estas famílias tão caracterizadas pela ausência 

de regras e limites, à criança é dado todo o espaço à iniciativa. Ora, como tão bem define 

Erikson, a iniciativa tem de ser saudavelmente temperada com a contenção e a 

internalização de regras. Sem esta regulação, fica impedido o sentimento de equilíbrio 

pessoal que permite diferir a satisfação dos desejos, que permite aliar esforço a 

resultados, e que permite o ajustamento social.    

Assim, e no que ao trabalho com as famílias diz respeito, parece haver ainda um 

longo caminho a percorrer no sentido da conciliação de dois ambientes que se pretendem 

de socialização primária. Sem esta conciliação, corre-se o risco de não ser possível 

qualquer trabalho de desenvolvimento da criança, nem por um sistema nem pelo outro, 

anulando-se mutuamente. 

3.2.3. Além da escola, que outros contextos são pro porcionados?  

As crianças têm o direito a relações com a comunidade, que alarguem o seu leque 

relacional, as ponham em contacto com contextos diferenciados, lhes permitam sentir-se 

pertença. Quando tal acontece, podem resultar benefícios para ambas as partes. Para as 

crianças, que assim vêem alargadas as possibilidades de experimentação de papéis, de 
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diversificação de contextos e modelos relacionais, de crescerem em ambientes mais 

normativos. Benefícios para a comunidade, na medida em que assim são diminuídos os 

riscos de expansão de problemas sociais, tais como a delinquência e a pobreza.  

A participação e intervenção dos CAT na comunidade envolvente não é, ainda, uma 

função completamente apropriada pela dinâmica destes dispositivos. No entanto, eles 

podem desempenhar um importante papel ao nível de uma certa pedagogia social, que 

reforce a aceitação destas crianças como seres de plenos direitos. Sem esta dinâmica, o 

risco da estigmatização pesa mais fortemente sobre elas, vistas como difíceis e 

diferentes. 

O discurso analisado remete para a existência de uma clara consciência da 

necessidade de alargar os horizontes destas crianças e, de forma mais ou menos 

consistente, são desenvolvidas actividades no exterior. No entanto, parece ser difícil sair 

do meio dos iguais, sendo que estas actividades acontecem com o grupo dos meninos da 

instituição, sem uma verdadeira integração comunitária. As suas vivências estão muito 

confinadas à instituição e à escola, apesar do esforço para lhes serem proporcionadas 

experiências mais normalizantes. 

“ (…) Eu acho que eles se sentem muito bem no exterior, são experiências que eles 

adoram, também é uma forma de eles verem que há outras situações, que há outras 

experiências, que há outras vivências que não as confinadas a este espaço (...) estas 

saídas alargam os horizontes (…)” (E1);“ (…) vão fazer visitas, outros vão de fim-de-

semana com os pais, outros vão com pessoal cá de dentro (…)” (E2); “ (…) de vez em 

quando vêm aí uns miúdos para jogar (…)” (E3); “ (…) eles vão a casa dos amigos, a 

festas de anos e assim (…) eu acho que é bom (…)” (E5); “ (…) fazemos actividades 

conjuntas com outras instituições do meio, por exemplo com a Escola Secundária (…) 

eles irem a casa dos outros, conhecerem outros contextos (…) vão à piscina, às vezes ao 

fim-de-semana vêm alguns grupos fazer actividades com eles, mas são escassos, eles 

saem muito pouco (…)” (E9);” (…) só praticamente de Verão é que vão assim sair (…) 

têm a piscina, de vez em quando na Páscoa, Carnaval, férias grandes, vão fazer visitas, 

vão ao cinema, ao teatro, à casa da Música (…)” (E10); “ (…) às vezes vem cá o clube de 

jipes, têm assim essas coisas mas de resto não têm nada, eles gostam de sair, saem 

pouco (…) nem que se vá duas ou três vezes nós levamo-los, mas a carrinha só pode 

andar com seis de cada vez, não podemos ir para muito longe (…)” (E16);”(…) devem 

crescer num meio o mis normalizante possível, estar só com as vivências institucionais é 

muito limitador (…)”(E19). 
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São, no entanto, experiências pontuais e reconhecidamente insuficientes. O dia a 

dia é vivido dentro dos muros, num ambiente “padronizado”, com rotinas, recursos e 

normas que lhe são próprias e que, por muito que tente aproximar-se da rotina de uma 

família, se constituirá sempre como “pseudo-família”, como as relações que aí se 

estabelecem são “pseudo-familiares”.   

Quando se organizam actividades no exterior, a “padronização” não deixa de estar 

presente. Todos vão, ao mesmo tempo, para o mesmo lado, fazer as mesmas coisas. Os 

ritmos, interesses e desejos são uniformizados. Saem em grupo, brincam em grupo, sem 

possibilidade de interagir com outros modelos que não os iguais. 

Muitas destas actividades condensam, em si mesmas, a “diferença”. Os grupos de 

motards, de jipes, de escuteiros, que desenvolvem actividades com estas crianças, 

surgem pontualmente, descontextualizados das rotinas e acontecimentos da vida diária. 

Não se questiona a importância destas experiências, tão potencialmente enriquecedoras 

e fontes de crescimento. O que se questiona é que elas, na sua essência, não são 

normalizantes. As crianças inseridas em famílias normativas têm estas experiências “à 

medida”. Se o pai, ou alguém conhecido, tem uma mota, pode proporcionar-lhe a 

experiência de andar ou, pelo menos, de fazer perguntas, de ver, de satisfazer 

curiosidades, de mexer, de ir integrando realidades e fazendo projectos futuros. Se os 

pais ou amigos têm jipe, estas experiências surgem contextualizadas numa relação, 

fazem sentido nessa relação e nesse momento. São experiências mediadas por 

tonalidades afectivas decisivamente diferentes das crianças institucionalizadas.  

Isto não quer dizer, no entanto, que não sejam benéficas e devam ser reforçadas. O 

ambiente de descontracção, de bem-estar, de alegria, que proporcionam, representam 

oportunidades de “descompressão”, de sentir-se igual aos outros e merecedor de 

atenção, o que não deixa, se devidamente aproveitado, de constituir-se como 

oportunidades terapêuticas. Reconhecer a diferença obriga a uma cuidadosa preparação 

das actividades e do pessoal, integrando-as em objectivos globais de desenvolvimento. 

Sem isto, tornar-se-ão experiências estéreis, agradáveis é certo, mas sem resultados no 

sentido da (re)organização interna:        

 “ (…) Eles estão aqui 24 horas sobre 24 horas, até para nós é cansativo estar 

sempre afazer as mesmas coisas (…)” (E5); “ (…) com estas crianças é um bocado 

complicado, eles também têm a praia, no Verão vão sempre uma semana para uma 

quinta em Paredes de Coura (…)” (E6); “ (…) às vezes ao fim-de-semana eles ficam 

muito presos, podiam passear mais com eles, ir até ao parque, ou ao cinema (…)” (E8); “ 



 194 

(…) além da escola muito pouco (…) ao fim-de-semana, se estivermos com um grupo 

mais dinâmico, pegamos na carrinha e vamos até ao parque da cidade (…) mas se 

estivermos a trabalhar com algumas pessoas, elas não saem, estão cá dentro com os 

meninos, eles podem andar de bicicleta ou assim, mas não saem daqui de dentro dos 

muros, deste espaço que têm todos os dias (…) acho que os ajudava a conhecer mais o 

mundo lá fora e não se sentirem tão nervosos cá dentro, não se sentirem tão oprimidos 

(…)” (E12); “ (…) eles passam muito tempo aqui fechados, nas férias vão dar uns 

passeios, ou vão ao cinema, ou vão à praia, e isso é muito bom para eles, mas fora isso 

(…)” (E14);”(…) era importante, se fosse possível, que estas crianças tivessem vivências 

mais normalizantes (…)se os miúdos pudessem, por exemplo, junto dos outros meninos 

da comunidade, integrar uma equipa de futebol, ou dança (…) devia haver formas da 

sociedade civil se envolver, mas efectivamente as questões de organização interna são 

as que dificultam mais estes processos (…)” (…) também temos os motards e um grupo 

de jipes todo o terreno, que vão fazer passeios para o monte com eles, são 

oportunidades que eles agarram, eles gostam (…)” (E19). 

As funcionárias reconhecem esta carência básica de conhecimento do mundo 

“real”. Saem muito pouco, não têm oportunidade de fazer aprendizagens elementares 

como saber o valor do dinheiro, decidir a escolha de uma roupa numa loja, ir fazer um 

recado, ir a pé para a escola, ir a casa de um amigo brincar. São estas experiências que 

permitem aprender a enfrentar os obstáculos, a encontrar respostas adaptativas, a 

desenvolver o necessário sentimento de capacidade, que Erickson enfatiza como 

essencial a um percurso identitário saudável. A criança ficará, assim, tolhida na sua 

iniciativa, e remetida a sentimentos de inferioridade que não a deixam sair da 

dependência. O seu grau de autonomia é muito limitado. As actividades são programadas 

pelos adultos, dentro dos recursos disponíveis, e nunca saem sozinhos. Mesmo o 

contacto com o exterior via telefone é, muitas vezes, feito na presença de um adulto, o 

que é justificado por razões de segurança:  

“ (…) Mediante autorização podem ligar, receber também, alguns estamos junto 

deles, para saber o que se passa (…)” (E6); “ (…) passam muito tempo aqui presos (…) 

nunca saem sozinhos, é arriscado, nunca se sabe quem pode aparecer (…)” (E7); “ (…) 

mesmo crianças às vezes com 13 e 14 anos nunca saem sozinhas, eu acho que é pelo 

risco, pode acontecer alguma coisa e nós somos responsáveis por ela (…)” (E18); 

Quando se pretende reestruturar formas de estar e pensar mais de acordo com as 

normas conducentes à integração social, não basta proporcionar experiências pontuais 

de normalidade. A normalidade tem de ser uma constante. O grupo impõe formas de 
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estar, de fazer e de sentir que constituem as premissas de pertença. Viver entre iguais 

equivale a manter e reforçar estratégias relacionais e de integração da realidade 

determinantemente obstaculizadoras de percursos de real integração social. Por outro 

lado, os processos de estigmatização reforçam-se quando determinados grupos se 

apresentam sempre da mesma maneira, separados dos outros, chamando a atenção 

sobre si (Goffman, 1975). Sabendo-se como a rotulação contribui para os processos de 

identidade, impondo categorias sociais e inerentes características, estas experiências 

terão de se expandir a outros contextos e, sobretudo, serem partilhadas com a 

comunidade. 

Enquanto isto não acontecer, não representarão mais do que experiências 

divertidas, enriquecedoras por certo, mas cujo potencial de reorganização interna, de 

construção de uma auto-imagem e sentimento de pertença positivos ficarão diluídos na 

excitação do momento. 

3.2.4. Quando surgem problemas de comportamento na escola, como são 

habitualmente encarados? 

Com esta pergunta pretendia-se compreender como lidam a escola e os agentes 

educativos com estas crianças, nomeadamente como encaram os problemas 

comportamentais que, inevitavelmente, qualquer criança coloca em dada altura. 

A integração na escola, momento decisivo na vida de qualquer criança, parece 

adquirir, nestas, uma dimensão particular. Elas vão ser confrontadas com a capacidade 

de realização, mas também, de uma forma particular, com a “sua”diferença. 

A escola faz apelo a actividades e tarefas que exigem competências básicas que 

eventualmente estas crianças podem não ter desenvolvido. À criança que é remetida 

para uma realização deficitária são oferecidas grandes oportunidades de se defender 

pela negativa. É frequente que estas crianças apresentem dificuldades de concentração, 

resistência à resolução de problemas, falta de iniciativa e baixa resistência à frustração.  

Se a criança consegue obter algum sucesso na área académica sentir-se-á 

valorizada e positivamente reforçada, o que se repercutirá em todas as áreas da sua 

existência. Mas se as dificuldades se acumulam, se se percebe a si própria como incapaz 

de acompanhar as exigências da escolaridade, os comportamentos disruptivos serão 

utilizados como forma de se impor, como “arma” que resta como meio de acesso à 

(possível) cidadania (Bourdieu, 1993). 
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O discurso dos adultos evidencia que a escola representa, para muitas destas 

crianças, mais uma experiência de rejeição. Sem a disponibilidade e atenção de adultos 

significativos, os complexos processos de reorganização dos esquemas cognitivos a que 

a escola faz apelo ficam comprometidos, reforçando-se as dificuldades de aprendizagem 

e de relação. A escola, que deveria constituir-se como espaço potenciador desta 

reorganização, acaba por abandonar estas crianças, novamente entregues a si próprias, 

arredadas da participação, “meninos-de-ninguém”, numa atitude de alguma ambiguidade, 

que remete para um papel insuficientemente reflectido pelos seus agentes para com 

estas crianças, que continuam a ser discriminadas:  

“ (…) São um bocadinho postos de lado, as pessoas pensam que são crianças 

diferentes, que são mais difíceis (…)” (E3); “ (…) pode não ser no geral, mas em muitas 

situações são postos de lado, e isso afecta-os bastante (…) ainda há um mês 

desapareceu qualquer coisa da escola, e foi logo os nossos meninos, isso é terrível para 

as crianças (…)” (E5); “ (…) os professores deviam puxar mais eles e acho que os 

professores não estão para se aborrecer e deixam-nos para lá (…)” (E6); “ (…) eu acho 

que às vezes eles também não fazem assim tantas asneiras, mas são sempre eles os 

acusados (…)” (E7); “ (…) a nível aqui da nossa escola, os nossos meninos são os 

meninos do centro, já aconteceu até haver piolhos na escola e eu tive uma senhora que 

me disse mesmo que a filha dela andava na escola e que a filha não ia para a escola 

enquanto a professora não resolvesse o problema dos meninos do centro, que tinham 

piolhos (…) isso marca muito os nossos meninos (…) eles comentam que são sempre os 

meninos do centro (…)” (E12); “ (…) há uns anos houve uma professora que me ligou a 

perguntar onde iam ficar os meninos do centro, para ela escolher outra turma (…) Nos 

meninos do primeiro ano, tento levá-los sempre na primeira vez que vão para a escola, e 

estar sempre alguém nas actividades escolares, para eles não sentirem que não está ali 

ninguém, que os meninos do centro, apesar de não terem pai nem mãe, está alguém (…) 

neste momento estamos em articulação com a escola para que os meninos não sejam os 

meninos do centro, mas o João, a Maria e o Manuel (…)” (E13).  

A escola continua a não assumir como responsabilidade sua a resolução dos 

problemas que estas crianças levantam em contexto escolar. Demite-se do seu papel de 

agente educativo destes “meninos-de-ninguém”, cuja responsabilidade é remetida 

exclusivamente para o Centro de Acolhimento:  

 “ (…) Telefonam para aqui (…)” (E2); “normalmente a escola liga para aqui ou 

manda recado, e quem trata disso é a directora (…)” (E7); “ (…) tive já uma professora 

que sempre que o menino se portava mal dentro da sala de aula estava a ligar para o 
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irmos buscar, foi preciso dizer-lhe que se ele se porta mal dentro da sala de aula, a 

responsabilidade é da professora, ela é que tem que saber lidar com isso, se eu vou 

dentro da sala de aula dizer ao menino que tem de se portar bem, a professora perde a 

autoridade toda (…)” (E13); 

A questão central nos problemas de comportamento em contexto escolar é que eles 

representam não apenas um claro obstáculo à aprendizagem mas, sobretudo, um 

sintoma evidente de desorganização interna, que constitui o principal desafio a quem lida 

com estas crianças. Todos os intervenientes têm, pois, de assumir esta responsabilidade 

como sua, recriando relações e ambientes potenciadores da vontade da aprendizagem e 

aceitação dos limites. 

Não parece, contudo, haver esta consciência. A escola não sabe, ou não quer, 

responsabilizar-se por estas crianças. Entendidas como perturbadoras, difíceis e 

rebeldes, nega-lhes o direito de terem oportunidade de aprender outros modelos de 

relação. Se a criança perturba, é mandada para o recreio. Se o comportamento 

provocador, agressivo e desestabilizador representa um pedido de ajuda, uma chamada 

de atenção sobre si, mesmo que pela negativa, e se esse pedido não encontra eco ou, ao 

contrário, a deixa mais perdida e só, como esperar que a escalada da disruptividade não 

seja uma realidade? Se, quando gritamos, não somos ouvidos, tendencialmente 

gritaremos mais alto, até que nos atendam ou, esgotados pelo cansaço, desistamos de 

acreditar que a ajuda poderá chegar. A criança entregar-se-á, assim, à dor da solidão, da 

incompreensão e da rejeição, acomodando-se à inevitabilidade da diferença, da 

incapacidade, da inferioridade.  

Por sua vez, as auxiliares, que têm, de alguma forma, de gerir estes 

comportamentos e dificuldades, parecem também não os encarar como fonte de mal-

estar e desorganização e, sobretudo, como oportunidades para um trabalho pedagógico 

e terapêutico à volta das regras e limites, da contenção interna e externa de que estas 

crianças tanto necessitam. Os problemas comportamentais são entendidos como 

“normais” e “desculpáveis”, desligados das dificuldades globais das crianças, uma vez 

mais como se a vida escolar, a vida familiar, a vida institucional ou a vida comunitária de 

um indivíduo não fosse uma e uma só vida, e que as manifestações de desajuste ou mal-

estar, mesmo que mais evidentes num contexto particular, são sempre sintomas de um 

todo indissociável. 

Assim entendidos, os problemas de comportamento não merecem mais do que 

advertências pontuais, com recurso aos castigos, em vez de uma estratégia global de 
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leitura e intervenção destas problemáticas:  

 (…) Os castigos resultam, não deixam de fazer asneiras, mas se calhar pensa duas 

vezes antes (…)” (E9) “ (…) ela tira-lhes aquilo que eles mais gostam, que é o fim-de-

semana, ou a playstation (…)” (E9). 

A aprendizagem escolar é fortemente influenciada pela interiorização bem sucedida 

das convenções, normas e regras de conduta. Sabendo-se como a imprevisibilidade e a 

falta de contenção (externa e interna) domina tantas vezes a vida destas crianças, 

encontramos matéria suficiente para compreender grande parte das suas dificuldades de 

integração escolar. 

Só no estabelecimento de padrões relacionais que recriem a socialização primária 

se tornará possível (re)fazer estas aprendizagens.  Mas quando as próprias instituições 

de socialização, como a escola, parecem não ter sequer consciência destas questões, 

como conseguir tal desiderato? Mais: poder-se-á considerar a escola como um 

verdadeiro ambiente de socialização, em particular para as crianças de que falamos? 

Socializar não representa, precisamente, criar condições para a apreensão de padrões 

de comportamento que traduzam as regras e valores conducentes a percursos de 

realização pessoal e integração social? Demitindo-se da sua missão principal, a de 

educar, de criar mecanismos que potenciem a integração e inclusão, e que não passam 

apenas pela transmissão de conhecimentos, a escola deixa de representar um verdadeiro 

espaço de crescimento. Sem colocar desafios, sem dar margens de liberdade à 

criatividade e à iniciativa, perpetua-se como reprodutor de um saber que, em si mesmo, 

deixa de ter sentido para a criança, o que poderá explicar, pelo menos em parte, alguns 

dos problemas que as crianças apresentam em contexto escolar.  

O discurso dos inquiridos reforça que o centro em estudo tenta que estes meninos 

sejam vistos como “iguais”. Cada criança tem um encarregado de educação, que está 

presente nos momentos importantes da vida escolar (primeiro dia de aulas, reuniões de 

pais, festas da escola, …). É referida a preocupação de articulação com os agentes 

educativos, no sentido de desenvolverem estratégias concertadas de acompanhamento 

das crianças. Mas falam exactamente de quê? Ter uma funcionária numa reunião de pais 

esbate a diferença? Conversar com o professor, partilhar informação que possibilite uma 

melhor compreensão das dificuldades e atitudes da criança representa uma estratégia 

concertada de acompanhamento? Mandar as crianças para as aulas de apoio, ou para as 

actividades extra-curriculares representa um trabalho de parceria entre a instituição e a 

escola no sentido de responder a necessidades particulares destes meninos?   
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Claro que é importante que a instituição tenha presentes as preocupações 

relacionadas com a desvalorização que, de forma mais premente, a escola não só põe a 

descoberto, como reforça. Reconhece-se, no caso em estudo, o ensaio de algumas 

aproximações que, mesmo incipientes, podem marcar alguma diferença, mas sem um 

verdadeiro envolvimento de todos, escola, instituição e comunidade, as diferenças 

reforçam-se, potenciando os problemas de comportamento e vice-versa, num ciclo que 

se auto-alimenta e perpetua. 

3.2.5. Quando surgem problemas de aprendizagem, com o são encarados? 

A aprendizagem e o desempenho académico são áreas fundamentais na vida de 

uma criança. Através delas, pode valorizar-se, sentir-se competente, alargar o leque 

relacional, e transferir essas competências e sentimentos para outros contextos e 

domínios da sua vida. 

Dos testemunhos recolhidos ressalta que as dificuldades de aprendizagem são 

frequentes nas crianças institucionalizadas, pela desvalorização simbólica a que são 

votadas e pela falta de experiências e competências básicas que suportem percursos 

consistente de aprendizagem; que, indiscutivelmente, a escola e o percurso académico 

são uma base indispensável na apropriação do conhecimento e dos recursos 

potenciadores da integração social, pelo que o centro faz um esforço activo para reparar 

as lacunas que as crianças apresentam nesta matéria. 

Não será de estranhar, atendendo às fragilidades pessoais que grande parte destas 

crianças carrega, que as dificuldades de aprendizagem se manifestem: 

“ (…) A capacidade de aprender já não existe (…)” (E7); “ (…) temos aqui muitos 

meninos com dificuldade na escola (…) eu acho que tem um bocadinho a ver com falta 

de inteligência, um bocadinho por não serem puxados na hora que deviam ser, e também 

os problemas que arrastam já com eles (…)” (E12); temos alguns meninos que têm 

bastantes dificuldades de aprendizagem que depois, a nível de avaliação psicológica, não 

se materializam em défices cognitivos, mas a componente afectiva faz com que não 

invistam na escola (…)” (E13);” (…) grande parte destas crianças viveu em meios muito 

pouco estimulantes, desvalorizam muito a escola e as aprendizagens e, portanto, 

dependendo da idade de cada criança, a verdade é que muitos apresentam dificuldades 

de aprendizagem (…)”(E19). 

Segundo a teoria da identidade de Erikson, na idade escolar, a criança encontrar-

se-á a braços com a resolução do conflito produtividade / inferioridade. Sem as anteriores 
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etapas devidamente resolvidas, dificilmente estará apta a lidar com os desafios que a 

escolaridade implica. Os bloqueios cognitivos e as atitudes regressivas são frequentes. 

Sem interiorização de figuras de autoridade, sem mecanismos internos de contenção, ela 

fica perdida num contexto que poderia representar uma oportunidade única de 

socialização, de experimentação de papéis, de alargamento das redes sociais, de reforço 

do sentimento de confiança e autonomia, de possível reparação e resolução das etapas 

anteriores de construção da identidade, conforme preconiza a teoria de Erickson, ao 

assinalar que, num ambiente reparador, este processo é (ainda) possível. Se a criança 

tem a oportunidade de encontrar figuras atentas e disponíveis, que a ajudam nas suas 

aquisições, que a reforçam positivamente, que a incentivam a prosseguir, a insistir, a 

sentir-se capaz, acabará por desenvolver um auto-conceito mais positivo, acabará por 

relacionar esforço e desempenho, acabará por desenvolver suficiente auto-confiança 

para ensaiar respostas mais adaptativas, acabará por adquirir suficiente auto-controlo 

sobre as suas pulsões, diferindo no tempo e no espaço a realização dos desejos e 

necessidades. Acabará, em última instância, por (re)elaborar o seu interior.  

A escola não parece, todavia, capaz de enfrentar este desafio. Não parece, sequer, 

conhecedora do importante papel que pode – e deve – desempenhar. Remete estes 

meninos para uma ambiguidade afectiva onde se misturam a raiva (porque têm de os 

aturar…), a pena (pelas suas histórias de vida…), a indiferença (se não sou responsável, 

o que puder acontecer não me pode ser imputado…) ou o preconceito (de antemão 

projectando problemas e dificuldades…). Esta ambiguidade tem tradução objectiva nos 

padrões de interacção, caracterizados por alguma incoerência. Hoje é-se mais rígido, 

amanhã facilita-se. Hoje exige-se um trabalho de certo nível de complexidade, porque se 

crê que ele é capaz, amanhã propõe-se-lhe um trabalho demasiado básico, porque “pelo 

menos está entretido…”. Como conseguir que a criança se (re)estruture se tudo à sua 

volta se pauta por esta ambivalência?  

Remetendo-se as dificuldades de aprendizagem para as vivências precoces, 

pautadas por deficiente estimulação, e para as “carências afectivas”, continua-se a 

admitir, implicitamente, a incapacidade e irresponsabilidade da instituição na resolução 

do problema. E apesar de, consensualmente, esta vertente ser referida como merecedora 

de uma atenção particular, na prática parece não existir, nem por parte da escola, nem 

dos cuidadores, uma imagem positiva sobre a capacidade de estas crianças poderem 

progredir na aprendizagem da mesma forma que as outras. Aliás, as expectativas são, à 

priori, baixas.  

Se a criança vai passando de ano, mesmo que com lacunas e dificuldades 
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evidentes, que se vão acumulando até tornarem impossível o percurso escolar normativo 

(traduzidas no abandono precoce, na integração no ensino especial, na necessidade de 

aulas de apoio, …), entende-se que a intervenção é suficientemente frutífera. Como se os 

níveis de realização superior estivessem fora do seu alcance. Como se os seus 

horizontes fossem mais limitados. Como se, para estas crianças, o suficiente fosse o 

bastante. Como se a sua “diferença” não lhes conferisse o direito a sonhar mais alto, a ir 

mais longe, a sublimar sofrimentos e desalentos.  

Não há um trabalho concertado à volta destas questões. Existe a preocupação em 

acompanhar, diariamente, os trabalhos de casa mas, reconhecendo-se a impreparação 

das auxiliares, quer do ponto de vista académico quer pedagógico, percebem-se de 

imediato lacunas e fragilidades. 

Para colmatar estas falhas, o centro recorre às respostas instituídas na escola 

(aulas de apoio, ensino especial, …). Reconhecendo essas respostas como insuficientes 

para a maior parte destas crianças, recorre ainda à ajuda de professores externos 

(normalmente em regime de voluntariado, mas com carácter de alguma continuidade): 

“ (…) Eles têm aí a professora que ajuda, nós também, dentro das nossas 

possibilidades ajudamos (…)” (E2); “ (…) nós aqui puxamos mais por eles (…)” (E5); “(…) 

há aqui uma professora que trabalha com eles (…)”(E6); “ (…) temos uma professora do 

1º ciclo que faz com eles estudo individualizado, vem cá uma ou duas vezes por semana, 

dependendo das dificuldades, nível de desenvolvimento e de atenção da criança, 

normalmente duas horas de cada vez (…)” (E13). 

O discurso insiste muito no estudo individualizado, como se a criança não pudesse 

aprender em grupo. O grupo pode, pelo contrário, se pedagogicamente dinamizado, 

representar uma mais-valia. Aprender não é apenas saber a tabuada e escrever o nome, 

é saber estar, saber concentrar-se, saber adaptar-se às diferentes situações, contextos e 

exigências. É, portanto, um trabalho permanente, para todas as pessoas, que acontece 

em todas as interacções. Certo que, quando existem dificuldades específicas de 

aprendizagem, poderá ser vantajoso um investimento particular com aquela criança, 

concedendo-lhe uma atenção mais diferenciada. Mas o ideal seria que este trabalho 

fosse contínuo, todos os dias e com todas as pessoas implicadas. O importante mesmo é 

que, quem está com as crianças, seja capaz de lhes transmitir gosto pelo aprender, o que 

pressupõe que tenha gosto pelo ensinar. De lhes colocar desafios, o que pressupõe que 

seja criativo e acredite nas suas capacidades. De os aceitar incondicionalmente, criando 

espaços de empatia que, como defende Carl Rogers, permitam que venha ao de cima o 
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“verdadeiro eu”, o “eu naturalmente bom, empreendedor e adaptativo”:   

“ (…) O apoio ao estudo é com todos, acho que devia ser com aquele menino e 

pronto (…) é bom estar alguém com eles porque pelo menos fazem os deveres (…)” 

(E3);“ (…) é muito complicado fazermos os deveres com eles, temos por exemplo aí uma 

menina que é muito lenta, esquece-se do que está a fazer (…) talvez devido aos traumas, 

mas nós também temos filhos e nem todos são inteligentes e aprendem logo tudo à 

primeira, não é? (…)” (E16). 

Em grupo ou individualmente, é importante também que o espaço destinado aos 

trabalhos escolares seja positivamente investido. A organização deve ser uma constante. 

O material escolar e os livros devem merecer cuidado, mantendo-se limpos e arranjados. 

A sala deve transmitir de imediato uma sensação de ordem, de harmonia, de calma.  

No centro em estudo, e como já referido, este espaço é um dos mais problemáticos 

da casa. A sala encontra-se muito desarrumada, as crianças não têm (pelo menos 

aparentemente) um espaço próprio para colocar as suas pastas, os seus livros, o seu 

material escolar. As paredes são envidraçadas, a porta está constantemente a ser aberta. 

Como pretender que a criança se concentre num espaço cheio de distracções e ruído? 

Como pretender que ela valorize a aprendizagem se os livros, cadernos e outro material 

escolar se amontoam num espaço exíguo, sem ordem aparente? Como levar a criança a 

confiar nas suas capacidades se o adulto não lhe coloca desafios suficientemente 

estimulantes, porque “se conseguir isto já não é mau...”? 

A falta de interesse e motivação, factores apontados como obstáculos a um 

percurso escolar mais positivo, reforça o deficitário investimento subjectivo nesta matéria. 

Assume-se que à criança caberá o papel principal, que a ela compete fazer um esforço 

para alcançar resultados. Certo que sem esforço nada se consegue, e que a criança tem 

de aprender a relacionar trabalho e sucesso, mas primeiro é preciso que a criança 

adquira a capacidade de mobilizar a vontade. A vontade, essa força impulsionadora da 

acção, não nasce por geração espontânea. Funde-se nas experiências e vivências 

gratificantes, no sentimento de confiança, em si e nos outros, na constatação crescente 

das suas possibilidades, na iniciativa e autonomia que se vai adquirindo. Se estas 

premissas falharam, se a criança ficou remetida à dependência, se não lhe foram 

proporcionadas condições para aprender, como pode construir imagens suficientemente 

positivas de si, como pretender que a vontade se manifeste (Cury, 2006)? Se lhe 

devolvem todos os dias a imagem de que não é capaz, de que não pode ir muito longe, 

como esperar que desenvolva confiança nas suas possibilidades? Se aqueles que mais 
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directa e regularmente estão com as crianças, têm sobre elas baixas expectativas, como 

poderão reforçá-las positivamente? E como esperar que estas expectativas não tenham 

repercussões sobre a forma como a criança se vê a si própria? 

 “ (…) Penso às vezes que também não querem aprender, não têm força de 

vontade, têm capacidade mas não se esforçam, tudo o que exija algum trabalho é uma 

desgraça (…)” (E4);  

Apesar de tudo, os resultados escolares são entendidos como positivos, traduzidos 

na percentagem de transições para o ano seguinte:  

“ (…) Os resultados, acho que são positivos, em certos casos vê-se realmente que 

vale a pena (…)” (E6). 

Sabendo-se como o sistema de ensino está organizado, nomeadamente no primeiro 

ciclo, em que, em determinados níveis de escolaridade, a retenção no mesmo ano não é 

permitida; sabendo-se como tantas vezes se facilita uma transição, mesmo sem as 

aquisições básicas desse nível; sabendo-se que as expectativas são baixas a respeito 

destas crianças; sabendo-se, ainda, que transitar uma criança de ano, pode representar 

“ver-se livre dela”, que assim deixa de perturbar o espaço pelo qual se é responsável, 

poderemos questionar até que ponto algumas destas transições são reais. 

Apesar dos esforços desenvolvidos pelo centro, as dificuldades de aprendizagem 

são reconhecidas por todos, e um longo caminho haverá a percorrer. O trabalho 

pedagógico com estas crianças terá de ser repensado. Não basta ter um professor que, 

pontualmente e sem carácter de obrigatoriedade, ajuda as crianças. Não basta fazer os 

trabalhos de casa todos os dias. Não basta que as crianças vão passando de ano. Um 

real trabalho pedagógico tem de se concentrar em objectivos pré-determinados em 

função das necessidades de cada criança, em estratégias adaptadas às sua 

características e necessidades, a um rigoroso sistema de avaliação que permita 

realimentar o sistema com reformulações e adaptações. 

3.2.6. Como se projectam no futuro estas crianças e  jovens? 

O futuro é construído e reconstruído no presente, em função das oportunidades, 

aprendizagens, expectativas, desejos e projecções que se vão alimentando. Se os 

sonhos vão ficando por cumprir, se a criança vai perdendo o seu querer, se os próprios 

adultos não acreditam, e portanto não co-constroem os amanhãs das crianças, elas ficam 

prisioneiras do imediato, sem capacidade de diferir no tempo a realização de 
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necessidades e desejos e, sobretudo, sem capacidade para raciocinar abstractamente, 

tecendo cenários mais ou menos longínquos.  

Remetem-se ao mundo do concreto, do palpável e imediato, o que não deixará de 

ter repercussões na organização do pensamento e do psiquismo. O desenvolvimento do 

pensamento fica comprometido, dominado pelo concreto, com dificuldade em abstrair. E 

sem abstracção não há capacidade de projecção no futuro. 

As respostas a esta questão são consensuais e reforçam, efectivamente, esta 

ausência de amanhãs. A relação com o tempo, para estas crianças, é dominada pelo 

presente, pelo aqui e agora; a dificuldade de diferir no tempo a satisfação de desejos e 

necessidades orienta-os para pensamentos megalómanos, que caracterizam uma 

distorção do ideal do eu, numa colagem identificatória às personagens com poder 

(Strecht, 1998). Como se desenvolve esta dificuldade? Que fazer para que ela seja 

superada? Que tipo de relações e de investimentos é preciso criar para que a criança 

desenvolva a capacidade de pensar, de abstrair, de tecer cenários e possibilidades? 

As condições em que vivem, ou viveram, marcadas pela imprevisibilidade e 

instabilidade, marcam indelevelmente a percepção do tempo, a tal ponto que o próprio 

pensamento fica comprometido. As relações de causa e efeito, por exemplo, que 

sustentam grande parte das operações cognitivas, são difíceis de integrar por estas 

crianças. A representação simbólica, e consequente complexificação dos esquemas 

cognitivos, assenta nas possibilidades de se explorar e conhecer o meio. A linguagem, 

que representa uma das formas mais elementares de abstracção, já que as palavras se 

configuram como símbolos, é uma área frequentemente fragilizada nestas crianças. 

Quando as palavras, como já explorado, são despidas de poder, deixam de ter 

significado, o que não deixará de ter implicações não apenas na riqueza do vocabulário, 

mas sobretudo na sintaxe, que traduz precisamente a capacidade de abstrair (Vigotski, 

2001). 

Sem esta capacidade de abstracção, o futuro não pode ser projectado. Não é de 

estranhar, portanto, que a maior parte das respostas a esta questão indiquem que as 

crianças não expressam projectos para o futuro: 

“ (…) Não falam muito disso, oiço-os a dizer que querem ir para casa “ (…) Sair 

daqui, ter uma família, ir para os pais, é o que pedem mais (…)” (E9); “ (…) nós temos 

aqui algumas crianças que brevemente fazem 14 anos, sabem que chegada essa idade 

não podem permanecer aqui (…) uma criança de dez anos começa a questionar-se o que 

lhe vai acontecer, ela não consegue ver mais nada, não pensa se vai casar ou se vai ter 
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filhos, é aquilo que me vai acontecer daqui a pouco (…)” (E13); “ (…) havia aí um que 

estava sempre a dizer que queria ir para casa (…)” (E10); “ (…) a maioria fala que quer ir 

para ir casa (…)” (E16). 

Quando, pontualmente, se referem a um futuro um pouco mais distante, surgem os 

pensamentos megalómanos, a ideia de riqueza, poder e prestígio: 

“ (…) Que vai ser rico, vai ganhar muito dinheiro (…)” (E2); “ (…) querem ser 

grandes, que vão ter casas com piscina (…)” (E16;“ (…) está na onda o Cristiano 

Ronaldo, os meninos querem ser jogadores de futebol (…)” (E18). 

Sem o futuro imediato definido, como investir num futuro mais distante? Sem os 

patamares prévios trilhados, dificilmente se consegue trilhar patamares mais longínquos. 

Assim, quando falam do futuro – próximo – é o regresso a casa que aparece, 

precisamente, como patamar prévio para, a partir da segurança do presente, poder 

pensar no futuro. 

Que papel desempenham as actuais relações no quadro institucional na reprodução 

desta dificuldade? 

Se os próprios adultos não desenvolvem expectativas positivas sobre estes 

meninos, se se limitam a deixar correr o tempo, se as actividades não são orientadas no 

sentido de aquisições definidas, enquadradas em projectos globais de desenvolvimento, 

se os olhares que lhe são devolvidos a situam, continuamente, num presente limitado, 

como esperar que a criança consiga aceder a níveis de abstracção que lhe permitam 

desenhar o futuro? 

Outro aspecto a ter em consideração é a (possível) conciliação, mais uma vez, 

entre a instituição e a família. O que pensam os pais acerca do futuro dos seus filhos? 

Que projecções (não) fazem? Que promessas (não) são cumpridas? 

Quando os sonhos são continuamente adiados; quando as promessas ficam sem 

resposta; quando as figuras significativas não têm respostas às nossas aflições e 

angústias; quando tudo aquilo em que vamos acreditando se vai, continuamente, 

desmoronando, não há possibilidade de evoluir cognitivamente. Como assinala Piaget, é 

o confronto com experiências profundamente novas que obriga a um processo de 

acomodação, de reelaboração dos esquemas cognitivos, que assim se vão 

complexificando, permitindo uma visão cada vez mais adaptada do mundo. Se as 

experiências não se diversificam, se assumem um carácter pobre e repetitivo, como 
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aceder a níveis mais evoluídos do pensamento? 

Só a criação de ambientes ressocializadores, que permitam à criança reviver 

relações de aceitação, integrando imagos significativos e contentores, lhe permitirá 

descentrar-se do aqui e agora, aceitar o seu passado e, a partir dele, ser capaz de fazer 

planos para o futuro. A “obsessão” pelo regresso à família pode representar, 

efectivamente, a “fixação” a uma experiência traumática (a ruptura) que não foi 

devidamente elaborada. Uma vez mais, reforça-se a necessidade de espaços 

terapêuticos, onde a criança possa tecer a sua resiliência, premissa para viver um 

presente continuamente projectado no futuro. E reforça-se o papel dos cuidadores, que 

se constituem como principais figuras de reparação. As auxiliares têm de ser investidas 

de maior conhecimento, de maior poder, de maior capacidade educativa e terapêutica. 

No modelo organizacional que prevalece, admitimos que não será tarefa fácil, mas 

insiste-se na necessidade desta mudança, se pretendemos, efectivamente, dar a estas 

crianças a possibilidade de serem cidadãos de corpo inteiro.  

3.3.Comunicação 

A relação constrói-se na comunicação, na interacção. Esta dimensão é, assim, 

fulcral, quando se pretende desenvolver ambientes relacionais terapêuticos. Exige um 

cuidado e investimento particulares por parte de todos os intervenientes, um esforço 

colectivo e planeado com o objectivo expresso de servir de referência, de “modelo” às 

crianças. 

Perceber as dinâmicas da comunicação aos diferentes níveis pode fornecer 

indicadores sobre a qualidade (re)socializadora do ambiente institucional, bem como 

importantes pistas de intervenção.   

Este tema desdobra-se em três questões, pretendendo-se compreender a forma 

como os adultos representam a interacção entre si, entre eles e as crianças, e entre as 

próprias crianças. 

3.3.1. Qual a qualidade das interacções entre os ad ultos? 

O bom ambiente de trabalho depende de uma liderança assente na comunicação 

entre os diferentes níveis hierárquicos da organização. A articulação entre a direcção, a 

equipa técnica e o resto do pessoal, em particular as auxiliares de educação, deve ser 

uma constante e constituir-se, em si mesmo, como um modelo de relação para as 

crianças, transmitindo valores de responsabilidade, de interiorização de normas de 
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conduta, de respeito pela hierarquia. 

Mas se a criança é uma realidade una e única, a própria equipa tem de transmitir 

essa unicidade, todos se envolvendo com a criança, cada um contribuindo com o seu 

saber e a sua disponibilidade. Sem um ambiente relacional afável, estruturado e caloroso, 

a criança corre o risco de desenvolver ou reforçar sentimentos de fragmentação.  

Das respostas a esta questão, salienta-se o reconhecimento de que a instituição 

tem de proporcionar ambientes e relações que permitam a reelaboração simbólica que as 

crianças têm do mundo; que, enquanto modelos de referência para a criança, os adultos 

têm de ser rigorosamente seleccionados, formados e acompanhados, pois a sua 

fragilidade repercutir-se-á no desenvolvimento da criança; e que o sentimento de unidade 

à volta destas crianças tem de ser uma constante, sob pena de reforçar sentimentos de 

fragmentação e despersonalização. 

As respostas reflectem alguma preocupação com a relação entre os adultos. Apesar 

de reconhecidas algumas dificuldades, mostram-se conscientes da importância para a 

criança desta variável, envidando esforços para que, no dia a dia, a criança percepcione 

um clima agradável e sem conflitos entre os adultos: 

“ (…) Nem sempre é fácil lidar com os feitios umas das outras (…) entendemo-nos 

bem, claro que gostamos mais de trabalhar com umas do que com outras, mas trabalha-

se com todas (…)” (E2; “ (…) cada pessoa sabe qual é a sua função, cada um cumpre e 

respeita o trabalho dos outros (…)” (E8);”(…) estes adultos são modelos para estas 

crianças, portanto espera-se que as características dessa comunicação sejam assertivas 

(…)”(E19).  

Identificam mesmo situações que não devem acontecer, relacionando-as com os 

efeitos (não educativos) que podem ter nas crianças:  

 ” (…) Acho que não deve haver discussões, conflitos abertos, porque as crianças 

são inteligentes e apercebem-se de tudo (…) nós tínhamos aqui uma miúda que não 

gostava de uma vigilante, não respondia, punha-se a rir, nós não fazíamos comentários 

quando a miúda falava dessa colega (…)” (E6); “ (…) se eu puser uma criança de castigo 

não gosto que uma colega minha me contrarie, não se deve desautorizar ninguém, 

porque eles apercebem-se e comentam (…)” (E9); “ (…) as crianças percebem, os 

problemas dos adultos uns com os outros deviam ser sempre à distância das crianças 

(…) há crianças aí que são muito espertas e prestam mais atenção, e há certos adultos 

que deviam tomar isso em atenção (…) há aquela auxiliar que elas gostam mais, que 
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sabem que é mais meiguinha para elas e perguntam quem está de serviço, se é uma 

daquelas ficam logo todas contentes, se é uma que não gostam tanto, ficam tristes (…)” 

(E10);“ (…) falar desta ou daquela, ou chamar a tenção diante deles, e depois eles 

apercebem-se e comentam (…) já sabem ir aos mapas ver quem vem para saber o que 

podem fazer (…)” (E16); “(…) não discutir à frente das crianças, fazer certas cenas (…) 

se queremos falar alguma coisa com uma colega, dizemos-lhes para irem fazer qualquer 

coisa (…)”(E20). 

Encontramos, desde já, algumas contradições. Ao mesmo tempo que dizem não 

haver conflitos, referem situações concretas de desrespeito pelo trabalho do outro, de 

percepção por parte das crianças de tensões entre alguns adultos, de comentários 

indevidos, … 

Ao considerarem existir uma boa comunicação, reportam-se sobretudo à (aparente) 

inexistência de conflitos abertos. Mas o conflito não é apenas isso. E não é, em si 

mesmo, algo a evitar. O conflito faz parte das nossas vidas, e pode até constituir-se, se 

adequadamente gerido, como oportunidade de crescimento. Dependendo do tipo de 

conflito e da sua expressão, a sua resolução poderá, até, constituir-se como um modelo 

para as crianças, que também têm conflitos, entre si e com os adultos. Certo que há 

situações das quais, preferencialmente, as crianças devem ser preservadas. Mas numa 

família não há conflitos entre os adultos? E alguns não se resolvem na presença das 

crianças? Os silêncios, as indiferenças, as friezas, a falta de franqueza nas relações não 

será mais nefasta no desenvolvimento de um ambiente relacional que possa constituir-se 

como modelar para a criança do que a aceitação do conflito, e adequada resolução do 

mesmo? 

Como refere Norbert Elias, o processo civilizacional levou-nos a aprender a conter, 

a disfarçar, a evitar a transparência nas relações, porque este funcionamento tem um 

preço, e na maior parte dos casos não é premiado. As crianças crescem, assim, em 

ambientes “assépticos”, onde se evita discutir ou falar mais alto, incorporando e 

reproduzindo estes modelos.  

Mas, nestas crianças, falamos da necessidade absoluta de relações de confiança. 

Como se estabelecem relações de confiança quando percebemos no outro falta de 

transparência e franqueza? 

A equipa técnica mostra-se consciente e atenta a esta variável, investindo na 

formação do pessoal, quer informalmente, quer promovendo acções de formação 

especialmente vocacionadas para este fim. Trata-se, no entanto, de uma área 
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particularmente complexa em termos de intervenção, que passa não apenas pelo treino 

de competências pessoais e aquisição de conhecimentos, mas também pela própria 

(re)organização das relações de poder que se constituem, em si mesmas, fonte de 

conflito, de ressentimentos, de (des)prestígios: 

“ (…) Em questões, por exemplo, da equipa técnica, se tivermos algum problema e 

formos ter com elas, elas disponibilizam-se para nos ajudar (…)” (E9);” (…) outra coisa 

que foi importante foi apostar na formação externa, nós apostamos na formação 

académica através do RVCC, estão a fazer isto dentro do horário de trabalho, e se calhar 

muitos dos conflitos acabaram porque elas ficaram ocupadas com outras coisas que as 

valorizam (…) era importante que os adultos se identificassem como modelos 

significativos para estas crianças (…) quando estão zangadas umas com as outras, ou a 

tentar lixar o parceiro, ou não têm preocupação com os espaços ou as coisas, isto não é 

um modelo positivo (…)”(E13); 

Este investimento tem, portanto, de ser complementado com uma maior articulação 

entre as diferentes sub-equipas, em especial entre a equipa técnica e as auxiliares, 

presentes nas 24 horas do dia das crianças. Todos têm de participar na tomada de 

decisões, de ver reconhecidas as suas competências, de ser investidos de poder para 

actuar no momento. O resultado do afastamento entre quem decide e organiza, e quem 

executa, é o aparecimento de práticas informais, que contrariam ou contornam as regras 

pré-definidas, com origem, muitas vezes, nas próprias crianças: 

“ (…) Era toda a gente a fazer da mesma maneira (…) era preciso que estivessem 

as regras escritas e todos cumprissem da mesma forma (…) não há ninguém que 

imponha regras, andam por aí e são capazes de destruir tudo, eu fico espantada (…)” 

(E5); “ (…) temos crianças que às vezes são recebidas de uma maneira diferente quando 

vêm com uma queixa, quando vêm com uma crítica qualquer, e umas são tratadas de 

uma maneira e outras são tratadas de outra (…)” (E12); “ (…) estas crianças são assim, 

se lhes der um chocolate, gosto mais de ti, eles entram por aí para irem conseguindo o 

que querem (…) elas deviam perceber que todas estamos aqui para elas (…)”(E7);  

É a partir da relação entre os adultos que as crianças se percebem como mais ou 

menos merecedoras de investimento. Se uma funcionária dá mais atenção a este do que 

àquele, se as regras variam em função do seu humor, se não existe uma preocupação 

clara para que toda a gente saiba, a cada momento, como actuar, se aquilo que é regra 

com um adulto deixa de o ser com outro, como pode a criança integrar, genuinamente, 

formas de estar e de sentir mais consentâneas com o processo de reestruturação que se 
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deseja?  

Uma das formas de potenciar a articulação entre as diferentes equipas poderia 

passar, por exemplo, por reuniões alargadas mais frequentes, com toda a gente a 

implicar-se na tomada de decisões: 

“ (…) As reuniões de equipa, por exemplo, só são debatidas quando as auxiliares 

trazem algum caso pontual (…) não existe uma reunião geral com toda a gente (…) as 

crianças são um todo, todas as informações e todos os contributos se conjugam (…) 

estes circulozinhos deviam transformar-se num grande e único círculo à volta da criança 

(…)” (E1);” (…) as reuniões são por subgrupos, não há reuniões com toda a gente 

(…)”(E3);  

O discurso é perpassado por relações de poder e de controlo social, e a criança 

percebe diferentes discursos e reacções nos outros consoante o estatuto do transmissor. 

Assim, a integração de regras, valores e limites assenta nos modelos de relação que 

vamos encontrando. Sabendo-se como, nestas crianças, os modelos relacionais 

precoces são frágeis, o cuidado à volta destas questões tem de ser constante. Oferecer-

lhe ambientes afáveis, assertivos e disponíveis é crucial para suportar a desejável 

reestruturação interna.  

3.3.2. Qual a qualidade das interacções entre adult os e crianças?  

A relação educativa deve conferir confiança desde o primeiro momento da criança 

na instituição. A segurança é uma premissa para que os adultos significativos se 

constituam como modelos internos de contenção, base da integração de regras e de 

autoridade. O adulto tem, de facto, de se constituir, simultaneamente, como fonte de 

segurança, mas também como figura de autoridade, a fim de servir de mediador entre a 

criança e a realidade. Só assim será possível construir uma relação de cooperação e de 

aprendizagem da liberdade. 

Para que a instituição se constitua como espaço contentor de base segura, é 

necessário que todos os cuidadores se envolvam na relação com a criança como 

verdadeiras figuras carregadas de significado. Isto implica que cuidar de crianças não 

pode ser entendido como uma função meramente profissional. Tem de se estar motivado 

e preparado para integrar as suas necessidades específicas e saber dar-lhes resposta. A 

falta de consistência na relação cria vazios na criança, que assim reforça sentimentos de 

fragmentação do eu e se vê impedida de fazer uma verdadeira aprendizagem das 

normas e das regras. O clima de afecto e proximidade é desejável, mas tem de ser 
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contrabalançado com uma autoridade firme, sob pena de levar a uma diminuição do 

cumprimento das regras e, sobretudo, à incapacidade de interiorização dos limites e de 

desenvolvimento de uma consciência ética e moral compatível com as exigências da 

integração social.   

A relação afectiva com as crianças aparece, no caso em apreço, como uma 

preocupação assumida:  

“ (…) Há uma boa interacção, porque os adultos acabam por responder às 

necessidades das crianças (…)” (E1); “(…) é boa, nós fazemos tudo por eles, eles são 

meiguinhos para nós (…) nós estamos cá sempre, não é?(…) vamos levá-los à escola, 

vamos buscá-los, fazemos actividades com eles, damos banho, vestimos(…)” (E2); “(…) 

eles gostam de nós, nós fazemos tudo por eles, tentamos fazer mais ou menos como os 

pais fazem com os filhos, temos de lhes dar educação e miminhos (...)”(E3); “ (…) eles 

percebem que estamos disponíveis e procuram-nos para conversar, desabafar, procuram 

o nosso colo (…)”(E15); “ (…) acho que as crianças não devem ter muito que dizer de 

nós, porque a gente não se pega, cada uma pega nos seus meninos e mete-se no quarto 

a arrumar as coisas ou assim (…)”(E14); “(…) de uma forma geral, as pessoas estão 

atentas, ouvem os meninos, estão disponíveis para eles, creio que temos aqui um bom 

potencial humano e que efectivamente se esforçam por estarem disponíveis (…)”(E19). 

Não basta, no entanto, dar mimos pontuais. O clima à volta da criança tem de ser 

constantemente recheado de sentimentos de pertença, de oportunidades de se perceber 

como merecedora de afectos, não apenas quando se faz alguma chamada de atenção, 

mas continuamente, no desenvolvimento das actividades concretas que preenchem o 

dia-a-dia.  

Encontramos nestas respostas, novamente, indícios de desconhecimento do que é 

a relação afectiva. Parece fazer-se uma clivagem entre mimos e atenções (o “afecto”), 

por um lado e, por outro, regras, limites e responsabilidades (a “educação”). Mas um e 

outro não são factores da mesma realidade que consubstancia o que designamos de 

relação afectiva? Esta clivagem não deixará de ter profundas implicações na forma como 

se estrutura a relação com a criança, pautada por visões simplistas e “espartilhadas”, que 

em nada contribuirão para o desenvolvimento do desejado sentimento de unicidade, 

premissa base de um percurso de construção identitário minimamente saudável. 

A brincadeira e relação “descomprometida” originam momentos de interacção 

gratificante quer para a criança quer para o educador. É reconhecido, no entanto, que 

nem sempre esta relação é suficientemente próxima e implicada, com alguns adultos cujo 
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desempenho não se constitui como uma resposta generosa à busca incessante de afecto 

e de atenção destas crianças: 

“ (…) A gente tem sempre aquele especial, mas gosta de todos (…)”(E4); ” (…) há 

aqui pessoas que são mesmo muito frias, às vezes há reacções que parece que estão 

anestesiadas em relação a tudo (…)”(E5);“(…) há pessoas que trabalham só porque 

precisam, e outras que estão mesmo vocacionadas (…) (E6); “(…) há crianças que às 

vezes o adulto não devia ser tão duro com ela, devia chegar-se à beira dela e acarinhá-la 

mais(…)”(E8); “(…) apesar de estarem aqui dentro têm o direito de ser felizes, e que têm 

de ser tratadas como todas as crianças, que têm dias menos bons mas não podem ser 

tratadas como coitadinhas, e tudo lhes é permitido(…)”(E13); “(…) algumas colegas 

deviam ser um bocadinho mais desinibidas com eles, falar, brincar, e é tudo ali muito à 

regra (…)”(E16); “ (…) há quem tenha o cuidado de os tratar como se fossem nossos e 

há quem esteja de mau humor e seja mais áspera (…) a relação devia ser um bocadinho 

mãe/filho, e ter mais figuras masculinas, quando saem e vêem um homem é quase um 

ET (…)”(E18); “(…) eles não obedecem a ninguém, não respeitam ninguém, agora só 

obedecem a uma funcionária, não por respeito, é por medo (…)”(E20). 

A rotatividade e o trabalho por turnos, encarados como inevitáveis, podem contribuir 

para acentuar as características institucionais destes contextos, com a “relação afectiva” 

a sobrepor-se à “relação normativa”. De facto, são consensuais as respostas de que o 

pessoal se implica afectivamente com estas crianças, que os gestos de carinho são uma 

constante, que se preocupam em aconchegá-las em momentos de maior tristeza ou 

vulnerabilidade. Mas são também consensuais as respostas relativas às dificuldades em 

impôr limites, com as crianças a “manipular” o ambiente à sua medida. 

Só a interiorização das normas e regras de conduta, dos valores éticos e morais, 

permite um percurso de desenvolvimento pessoal e de integração social bem sucedido. 

Este processo de interiorização de regras não é independente das condições de vida 

onde as crianças se desenvolvem. A materialidade da existência quotidiana determina a 

relação com as regras sociais (Herpin, 1982).  

Assim, urge repensar os modelos de relação com as crianças, equilibrando afecto e 

aprendizagem das normas. É necessário flexibilizar e ajustar procedimentos para que a 

criança aprenda que é um sujeito de valor, alvo de um investimento afectivo particular. 

Poder-se-á, desta forma, preencher as lacunas da socialização primária, mas 

simultaneamente fazê-la perceber-se como ser de responsabilidades, de quem se espera 

que saiba transferir competências relacionais para os diferentes contextos que fazem 
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parte da sua existência. 

3.3.3. Qual a qualidade das interacções entre as pr óprias crianças?  

A relação entre os pares representa uma imprescindível forma de socialização. 

Umas com as outras, as crianças criam e recriam cenários imaginários, experimentam 

soluções, partilham vivências, criam laços afectivos que suportam a solidão e o 

abandono. 

As competências de relacionamento interpessoal, as regras de respeito por si e pelo 

outro, o ser capaz de perceber o outro como um ser dotado de sentimentos, deveres e 

direitos, são peças chave nos processos de integração social. Reconhecidas as 

virtualidades da relação entre os pares, exige-se, contudo, a presença mediadora e 

organizadora do adulto, que oriente e estabeleça directrizes de interacção.  

As respostas a esta questão indiciam que, na instituição em estudo, as agressões 

emocionais entre as crianças, como os insultos e a perseguição, embora referidos, não 

são encaradas como tendo grande expressão; indiciam também que as respostas de 

agressividade física que, muitas vezes, nestas crianças, representam a exteriorização de 

um sofrimento, são as mais frequentes ou, pelo menos, as que merecem maior 

preocupação por parte do adulto; indiciam ainda que a imposição de limites, sendo uma 

condição indispensável, é também uma das tarefas mais complexas de concretizar. 

A passagem ao acto, tão característica destas crianças, pode ser interpretada como 

uma tentativa de expulsão, de transferência de um sofrimento (Strecht, 1998). Neste 

sentido, importa estar atento e criar espaços onde esse sofrimento possa ser 

reelaborado, sob pena de continuamente interferir na relação consigo e com o outro. 

A violência é, antes de tudo, uma reacção: de medo, de revolta, ou de afirmação de 

si. Estas crianças são violentas porque as suas necessidades essenciais não são 

realizadas, porque as suas forças vitais são asfixiadas e a violência é a única porta de 

saída. Elas são violentas por identificação aos pais, ao meio, porque não têm outras 

formas de se exprimir. Elas são violentas também, e isto é particularmente visível quando 

crescem, porque se dão conta da rejeição e desvalorização de que são objecto.    

Em grupos onde a atenção e a disponibilidade têm de ser partilhados por várias 

crianças, os conflitos são quase inevitáveis. Apesar de reconhecidos por todos os 

adultos, são apreendidos como “naturais”, ressaltando o sentimento de que “até se dão 

bem”: 
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 “ (…) Tão depressa estão pegados como a seguir já brincam uns com os outros 

(…)”(E3); “(…) depende das crianças, às vezes pegam-se, mas isso é normal(…)”(E10). 

As causas mais frequentemente apontadas são os conflitos de propriedade e de 

poder:  

“ (…) Pegam-se porque isto é dela, aquilo também é dela, é normal nas crianças 

(…)” (E2); “(…) às vezes são os mais velhos que mandam nos mais pequenos e eles lá 

vão(…)”(E6); “há muitos conflitos, eles têm rivalidade, principalmente os maiores 

(…)”(E9); “(…) temos fases que são muito complicadas, e estas fases normalmente têm a 

ver com a entrada ou saída de novos elementos, porque quando uma criança sai,  muitas 

crianças ficam revoltadas, porque é que ele saiu e eu não (…) entre os mais velhos há 

muitas vezes a luta pelo poder(…)”(E13). 

Podem surgir também conflitos pela indisponibilidade da criança em cumprir as 

tarefas que lhes são determinadas: 

“ (…) Elas não gostam de fazer nada, querem é brincar, é difícil às vezes obrigá-los 

a fazer alguma coisa (…)” (E4). 

Os conflitos fazem parte da relação, seja entre os adultos seja entre as crianças. Os 

adultos não podem, contudo, desvalorizá-los, actuando pontualmente à medida que 

surgem. O conflito, particularmente quando pautado pela agressividade, a submissão ou 

o isolamento, tem de ser interpretado como sintoma de algum mal-estar ou perturbação. 

A agressividade assume, nestas crianças, níveis e contornos que têm de ser analisados 

em função do seu registo biográfico, e aproveitados como experiências de aprendizagem 

dos limites, da empatia para com o outro, da assumpção de responsabilidades e do 

reconhecimento de direitos e deveres.    

A resposta mais frequente é a agressividade: 

 “ (…) Depois partem para a agressividade, andam todos à bulha, mesmo os mais 

pequeninos viram-se para os maiores (…)“(E9); “(…) por norma quando chega um novo 

os outros batem-lhe, nos bebés nota-se muito isso (…) nos maiorzinhos no início é a 

novidade, depois tentam compreender o que aconteceu, depois há sempre aqueles que 

preferem e aqueles que não preferem(…)uma vez esteve aqui uma menina que era 

fortezinha e ficou na mesa de outra que disse logo que não a queria à sua beira, porque 

ela é gorda, e come de boca aberta (…) houve um menino que tinha tendências de 

homossexual, e as meninas sempre o aceitaram, para onde fossem chamavam por ele, 
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os meninos falavam com ele mas quando queriam ser mauzinhos insultavam-no 

(…)”(E18);” (…) têm muito pouca tolerância à frustração, têm dificuldade em partilhar, e 

portanto às vezes vai um insulto verbal, vai um pontapé (…)”(E19). 

Há, também, crianças que se isolam:  

“(…) há meninos que se isolam muito, alguns explodem mais, outros ficam mais 

isolados (…)”(E16). 

Os adultos mostram-se atentos a estas questões, intervindo no momento, na 

tentativa de levar as crianças a assumir comportamentos de relação mais consentâneos 

com os objectivos de crescimento: 

“ (…) Nós aqui estamos sempre presentes, e vamos orientando (…)” (E15); “ (…) de 

alguma forma, tenta-se mediar as relações entre eles, através do dialogo levá-los a 

perceber que aquele comportamento foi desadequado, levá-los a perceber os 

sentimentos do outro, a ter alguma censura moral (…)”(E19); “ (…) temos de estar 

sempre a dar-lhe os bons conselhos (…)”(E20). 

Uma vez mais, as respostas são indicadoras da falta de preparação do pessoal 

para lidar com situações tão sensíveis como estas. As estratégias que põem em prática 

evidenciam a incapacidade para perceber o conflito para além da desestabilização que 

gera no momento. Assim, responde-se no sentido de (re)colocar o equilíbrio funcional do 

grupo e, muitas vezes, remete-se a resolução do problema para o gabinete da psicóloga 

ou da directora. A assumida divisão do trabalho e consequente fragmentação da vida da 

criança tem, aqui, novamente, efeitos perversos. É no contexto e momento em que o 

comportamento emerge que deve ser interpretado e trabalhado. De outra forma, vão-se 

perdendo oportunidades irrepetíveis de trabalhar, verdadeiramente, variáveis 

fundamentais num processo de ressocialização.    

Apostar na qualidade relacional das crianças é muito mais do que evitar o conflito 

de qualquer maneira. É utilizar o conflito como recurso de aprendizagem, reforçando 

estratégias de negociação, de aplicação das regras e valores dominantes, de 

interiorização das hierarquias e de aceitação dos limites.  

Para estas crianças, reelaborar os processos comunicacionais significa reelaborar 

não apenas a sua própria linguagem, mas também, a partir dela, a representação 

simbólica de si e do mundo, já que a própria comunicação e linguagem representam 

processos contentores (Ribeaud, 1976).  
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3.4. Participação e autonomia 

Ser autónomo é sair da dependência. É saber-se distinto do outro, e capaz de agir 

por si próprio. É adquirir suficiente confiança nas suas competências para fazer face ao 

meio. É, em última instância, o resultado esperado do processo de diferenciação do outro 

e de construção de uma identidade equilibrada. Sem este percurso, o indivíduo ficará 

irremediavelmente preso à dependência, incapaz de dominar activamente os 

acontecimentos da vida. Os sentimentos de impotência ou de omnipotência 

caracterizarão esta interacção e, num ou noutro caso, a adaptação tornar-se-á 

impossível.  

Uma condição básica para a autonomia é a dependência inicial. Sem relações 

simbióticas onde possa ter experimentado e integrado sentimentos de pertença, sem 

figuras significativas que, interiorizadas, constituem suportes de contenção e segurança, 

o processo de autonomização pode ser mais complexo. 

A autonomia surge como resultado das múltiplas relações continuamente vividas. 

Sendo, nestas crianças, as relações anteriores tão pouco promotoras da participação e 

da autonomia, é importante que a instituição aumente a flexibilidade das fronteiras entre 

os seus mais diferentes membros, permitindo maior independência à criança.  

Outra condição básica é a participação. Sem experimentar papéis, sem ser 

responsabilizada à medida das suas capacidades, sem ser chamada a tomar parte das 

decisões sobre os espaços, actividades e projectos que lhe dizem respeito, como 

desenvolver a vontade, a curiosidade e a iniciativa? Se as suas tentativas de realização 

não são valorizadas, se não há um adulto suficientemente disponível para a ajudar a 

perceber os seus limites e capacidades, como promover a iniciativa e a autonomia? Se a 

criança é coarctada no seu querer, e remetida a uma vida completamente delineada e 

governada por outrem, como esperar que se sinta senhora de si, das suas 

potencialidades e limites, do seu destino?     

Este tema, desdobrado em cinco questões, pretende compreender a forma como o 

centro promove a participação e autonomia da criança na vida da casa e quais as 

experiências / contextos de interacção que lhe são proporcionados. 

3.4.1. Como é que a instituição pode promover na cr iança a autonomia? Que 

participação têm as crianças na definição de regras  e rotinas da casa? 

  Participar significa, em primeiro lugar, ter acesso à informação para se poder 
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decidir. Implica igualmente desenvolver as habilidades e competências necessárias para 

participar, como pensar nas diversas opções, transmitir opiniões, ouvir o outro, tomar 

decisões em grupo, etc.  

A autonomia e a participação são, normalmente, áreas críticas na filosofia 

organizacional da nossa sociedade e, de forma mais premente, na filosofia institucional, 

habitualmente com uma hierarquia muito centralizada, onde os próprios técnicos têm 

pouco poder de decisão.  

A participação é a base da autonomia. Se os outros nos substituem, seja porque 

razão for, ficar-se-á numa relação de dependência mórbida, sem espaço para crescer. 

Claro que a participação tem os seus custos, seja para a criança que, responsabilizada, 

tem de fazer um esforço para cumprir o determinado, seja para o adulto, que tem de 

perceber e estar disponível para o tempo de aprendizagem que estes processos exigem.  

A instituição em estudo reflecte estas fragilidades, reproduzidas num microcosmo 

onde estas questões vão à raiz do problema:   

“ (…) Os meninos não dizem o que querem fazer, as actividades são determinadas 

e pronto (…)” (E3); “(…) eles não participam, as tarefas obrigatórias, fazer pinturas e 

assim, é  educadora (…)”(E20).   

Num universo limitado de possibilidades, tenta-se que a criança participe nas 

tarefas básicas, como forma de se apropriar das rotinas e espaços da casa, e de 

desenvolver o sentido do esforço e da responsabilidade. Mas reconhecem-se importantes 

lacunas nesta participação. Sem um sentimento de propriedade e de pertença, a 

participação surge de forma pouco “natural”, às vezes mesmo por imposição dos adultos 

e não como genuína expressão da vontade própria. Aliás, é referido mesmo que as 

tarefas são muitas vezes utilizadas como forma de “castigo”. Corre-se, assim, o risco de 

associar participação a situações com significado negativo. Sabendo-se como os 

significados emocionais determinam a qualidade na elaboração de um eu estruturado, na 

integração de limites, valores e normas de conduta, a implicação nas tarefas deverá 

surgir como resposta às necessidades de ordem e disciplina, é certo, mas imbuídas de 

um significado positivo, de aprendizagem e valorização de capacidades. Associar 

trabalho a castigo não deixará, também, de ter repercussões na forma como estas 

crianças representam o esforço, o que condicionará as suas estratégias de obtenção de 

resultados. Incapazes de associar esforço e recompensa, os seus comportamentos 

orientam-se para a imediata satisfação dos desejos e necessidades, a qualquer custo, 

em clara ruptura com os percursos de integração social. 
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O pessoal tenta fazer as crianças participar das rotinas da casa, estipulando 

pequenas tarefas à medida das suas capacidades: 

 “ (…) Isso exige insistir e estar atento, eles têm de aprender, quando forem maiores 

têm de saber que nada se consegue sem trabalho, que o esforço é necessário para 

crescer (…)” (E5); “ (…) a gente vai ensinando, claro que às vezes não fica mesmo bem 

(…) todos têm de passar por tudo (…) nem meia hora demora por dia (…) a partir do 4.º 

ano ficam mais responsáveis, sabem o seu horário, os trabalhos que têm (…)”(E6); “ (…) 

tem de se explicar as regras da casa, eles têm de saber com o que contam (…) quando 

sabemos que gostam muito duma coisa, se der também fazemos, por exemplo eles 

gostam muito de canja, como sei que eles gostam, eu faço (…)”(E8); “ (…) eu dou-lhes a 

mesma educação que dou aos meus filhos (…) aos bocadinhos, vamos-lhe dizendo o 

que é para fazer e o que não é, demora tempo até perceberem os limites, mas chegam lá 

(…)“eles participam nas tarefas diárias , levantam as mesas, ajudam na cozinha(…)(E9); 

“ (…) têm de fazer a cama, levar a roupa à lavandaria, pôr as mesas, que é o que eles 

mais adoram, gostam de ajudar na cozinha, às vezes até vêm comer na cozinha (…) 

assim que entram vão conhecendo as pessoas e às vezes desobedecem, mas com o 

tempo começam a obedecer (…) (E10); “(…) depois eles crescem e não sabem fazer 

nada,  e ter alguma responsabilidade, eles são pouco responsáveis, se calhar porque 

ninguém  os implica nas coisas (…)”(E20).  

Naturalmente, a criança gosta de participar, de tomar parte do quotidiano da vida 

dos adultos, de experimentar papéis que lhe permitem ir-se projectando no futuro como 

pessoa capaz, a exemplo dos modelos adultos que povoam o seu ambiente relacional. 

Mas este processo tem de ser “balizado” por figuras securizantes, que lhe imponham 

limites ao mesmo tempo que reforçam as suas capacidades, que a incentivam e ajudam 

a progredir. Se a criança é deixada sozinha nas suas aquisições, se não há alguém que a 

acompanhe e valorize de forma sistemática, se mesmo para as tarefas que lhe são 

propostas, não há um adulto que as oriente e, sobretudo, as reforce positivamente nas 

suas realizações, como desenvolver a responsabilidade e a autonomia? Se as rotinas 

asfixiam a possibilidade de se pôr à prova, de experimentar papéis diversificados onde 

possa sentir-se capaz, como pretender que a criança apreenda o significado e o valor da 

participação? 

Não será de estranhar, portanto, que as respostas indiquem também, claramente, 

que, de uma forma geral, estas crianças estão pouco habituadas a participar em 

actividades mais organizadas, resistindo ao cumprimento daquilo que lhes é 

sugerido/imposto: 
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 “ (…) Não aceitam de boa vontade, resmungam, às vezes fazem mesmo porque 

têm de fazer (…)” (E9); “ (…) eles detestam fazer seja o que for (…) por exemplo em 

casa as crianças, mesmo pequeninas já gostam de ajudar, aqui não se vê isso, eles 

detestam, eles não sabem fazer nem têm gosto (…) a coisa mais simples como um papel 

no chão eles são capazes de passar à frente e não o apanhar (…)”(E18). 

Mas há também a consciência de que, sem esta participação, sem se dar à criança 

a oportunidade de se tornar responsável, a “diferença” se reforçará: 

 “ (…) Por exemplo, temos aí uma menina de 13 anos, e ir buscá-la à escola custa-

me imenso, porque acho que a criança se deve sentir mal, porque eu tenho duas 

sobrinhas que andam na mesma escola e o pai vai lá buscá-las, e a mais pequena 

pergunta porque é que se vai buscar essa menina e a irmã, que é mais pequena, vai 

sozinha (…)”(E12). 

O processo de autonomia não é possível se a criança não puder ser actor do seu 

percurso de desenvolvimento. Se a sua capacidade exploratória é coarctada, seja porque 

não lhes é permitido fazer nada, seja porque ninguém valoriza as suas realizações, tende 

a perder o sentido de autodomínio, do querer e do ser capaz.  

Por outro lado, se não lhe são impostos limites, se pode fazer tudo o que lhe 

apetece, o resultado é a falta de contenção, com uma actividade incessante, 

desorganizada e não orientada para objectivos. Como Erikson defende, nomeadamente 

na resolução do conflito autonomia vs. vergonha e dúvida, a criança tem de sentir que é 

capaz de fazer coisas, e de as fazer bem, enquadradas pelos limites das regras, normas 

e valores. 

A instituição tem, portanto, de oferecer à criança actividades e experiências 

diversificadas, tem de as incluir nas rotinas da casa, tem de se constituir 

simultaneamente como um espaço de libertação e de contenção. Libertação no sentido 

de permitir a livre expressão e satisfação adequada dos seus desejos e necessidades. 

Contenção no sentido de impor firmemente uma autoridade sustentada em modelos 

significativos que, internalizados, permitam o desenvolvimento da moralidade e da ética.  

3.4.2. Quais os papéis que habitualmente as criança s e jovens experienciam? 

Uma criança socializada numa dada família ou contexto é “naturalmente” portadora 

de uma projecção simbólica particular que, no caso das crianças institucionalizadas, 

desagua frequentemente em fenómenos de desvalorização e estigmatização. Só a 
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inclusão em ambientes que permitam reelaborar o vivido e aprendido poderá suportar 

movimentos de reestruturação interna que devolvam à criança uma imagem mais positiva 

de si. Por outro lado, também os outros reestruturarão essas imagens pré-construidas, na 

medida em que as crianças sejam desvinculadas de contextos restritos, e passe a ser 

natural encontrá-las, como qualquer criança, junto de outras crianças e também de 

adultos díspares. 

Proporcionar à criança contextos de socialização diversificada é, assim, em primeiro 

lugar, um imperativo de crescimento e aprendizagem para qualquer criança e, nestes 

casos, também um instrumento de pedagogia social que não deverá ser desprezado. 

As respostas a esta questão indiciam que, para estas crianças, a instituição 

representa, muitas vezes, o primeiro espaço de verdadeira socialização primária, na 

medida em que é aqui que se confrontam com modelos culturais que se pretendem 

normativos; oriundas, habitualmente, de meios pouco estimulantes, as suas vivências são 

muito redutoras, o que as remete para padrões de interacção social muitas vezes 

desajustados; a instituição tem, por isso, de promover activamente uma inclusão alargada 

a contextos diversificados, base da aprendizagem da participação e da autonomia, de 

conhecimento e domínio sobre a realidade, de reconstrução de imagens sobre si e sobre 

o meio. 

O quotidiano da instituição deve organizar-se com base na participação das 

crianças: na escolha das roupas, na arrumação dos armários, no desenvolvimento das 

actividades lúdicas e educativas, nas refeições, na liberdade de circulação, no 

relacionamento com os auxiliares e os técnicos, etc. As vivências destas crianças, no 

entanto, são profundamente limitativas do seu querer e, portanto, da sua autonomia: 

“ (…) Deviam ter acesso a todos os espaços que nós temos, ter uma vida normal 

(…) eles não têm noção do que é ir para a escola de autocarro, ou a pé (…) o seu círculo 

são as pessoas da instituição e da escola (…)”(E1).  

Limitados a uma rotina apertada, praticamente não ficam oportunidades para 

alargar os seus contextos de socialização: 

“ (…) Temos meninos que entram às 8 na escola e portanto levantam-se por volta 

das sete, quando um se começa a levantar levantam-se os outros, tomam duche, tomam 

o pequeno almoço, os que não têm de ir para a escola fazem a cama, vêm fazer a hora 

de estudo, se tiverem actividades curriculares na escola vão para essas actividades, 

almoçam e está na hora de ir para a escola, que começa à uma hora, chegam a casa 6 e 
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meia, 7 horas, tomam banho, jantam, se tiverem muitos trabalhos da escola às vezes 

aproveita-se para trabalharem um bocadinho, se não vêem televisão, ou um filme e 

depois às 9, 9 e meia têm de se deitar porque levantam-se muito cedo (…)”(E13);  

Pelo que se tenta que, pelo menos em períodos de férias e fins-de-semana, 

conheçam outras realidades e experiências: 

“ (…) Têm muitas saídas, eu acho que eles aqui têm tudo, fazem muitas visitas, não 

lhes falta nada (…)”(E2);“ (…) temos dias em que vão ao parque radical, ou ao cinema, 

ou fazemos visitas, participam em actividades da comunidade no âmbito das férias 

desportivas (…) outras escolas vêm cá e aproveitamos para fazer coisas diferentes (…) 

pintar os placards, tirar as ervas do jardim, são actividades que eles vão fazendo durante 

o período de férias (…) no tempo de aulas as rotinas são completamente diferentes (…) 

no período de férias vamos ao cinema e eles é que escolhem o filme que querem ver (…) 

na sala de actividades, a educadora tem a preocupação de lhes perguntar o que querem 

fazer e isso é organizado em conjunto (…) (E13); “ (…) tentamos levá-los às festas, 

porque a primeira vez que os levamos eles puseram toda a gente a rir, porque de cada 

vez que passava um andor eles diziam olha um boneco a passar, não sabem nada sobre 

o mundo lá fora (…) é sempre um bocadinho diferente, uma criança na família tem muito 

mais experiências (…)”(E18). 

A instituição em estudo desenvolve já algumas estratégias para proporcionar às 

crianças o contacto com realidades extra-instituição. Trata-se, no entanto, de situações 

pontuais e vividas entre iguais. Quando vão ao cinema, ao parque ou ao circo, vão em 

grupo, e é nesse grupo que acontecem as interacções. Quando saem com as 

funcionárias para passar um fim-de-semana, não deixam de estar “colados” à experiência 

da institucionalização. Quando voluntários ou outros grupos desenvolvem actividades 

com elas, não são incluídas outras crianças da comunidade. 

Não obstante o reconhecimento desta necessidade, a instituição continua algo 

fechada sobre si própria, essencialmente por imperativos de organização interna. De 

facto, alterar rotinas e dinâmicas, exige recursos, mas exige, sobretudo, vontade e 

capacidade de encarar o novo como viável. A rotina conhecida oferece ao pessoal maior 

segurança, é certo, mas valerá a pena improvisar, articular, criar. Sem tentar, nunca se 

saberá o resultado…. 
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3.4.3. As crianças e jovens participam da tomada de  decisões da vida da 

organização? 

O discurso dos adultos revela que o poder de decisão está muito centralizado. 

Depende, em primeira instância, do Provedor, e depois da equipa técnica, em particular 

da directora; esta distanciação arreda as auxiliares da tomada de decisões da vida da 

casa e da das crianças, remetendo-as a um papel de alguma passividade e dependência 

de directrizes; sendo as auxiliares que estão continuamente em contacto com as 

crianças, não será de estranhar que reproduzam este modelo, não incentivando a 

participação das crianças na tomada de decisões. 

Para se decidir é necessário ter algum poder. A cultura de poder que governa 

muitas organizações assenta num modelo centralizado que não permite a autonomia, 

pelo contrário, reforça relações de dependência. 

Sem poder decidir sobre os aspectos mais elementares da sua existência, como 

tornar possível o desenvolvimento de uma identidade? Só na afirmação do seu querer e 

na assumpção da responsabilidade de tomar decisões, o indivíduo pode ver-se como um 

ser único, autónomo e independente. Se mesmo os adultos que estão permanentemente 

em contacto com as crianças são tão arredados da tomada de decisões, como pretender 

que sejam capazes de educar as crianças no sentido da autonomia?   

As decisões aparecem muito centralizadas na equipa técnica, com as próprias 

auxiliares a reconhecerem pouca autonomia nesta matéria: 

“ (…) As decisões são tomadas pelos adultos (…)”(E1); “ (…) as decisões são 

tomadas apenas pela equipa técnica (…)”(E3); “ (…) entram e não lhes dizem as regras 

da casa, as crianças deviam ser informadas de como se devem comportar (…)”(E5); “ 

(…) é a doutora (…) se fossem eles a decidir nunca faziam nada (…)”(E2);“é a directora, 

não passa por nós nem pelas crianças (…)”(E9); “(…) eu acho que não, quem decide são 

as doutoras, não é?”(E10); “(…) os adultos é que sabem o que é melhor para eles, eles 

coitadinhos querem é brincar e está tudo bem para eles(…)(E15); “ (…) claro que não 

têm o mesmo poder de decisão dos nossos filhos em casa (…) eles são muitos, se cada 

um quisesse uma coisa ia ser difícil dar ou fazer a todos o que eles quisessem (…) até 

este Natal foi diferente, os meninos pediram cada um o que queriam, e nunca é a prenda 

que eles querem, é o que houver, mas este ano fizeram a carta e receberam mesmo o 

que pediram, mas isso não pode ser sempre (…)”(E16); “ (…) por exemplo agora ao fim-

de-semana eles estão a fazer a sobremesa, mas não são eles que decidem (…) as 

tarefas também são determinadas pelo adulto (…)”(E18). 
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A criança tem o direito de ser informada das razões que sustentaram a retirada da 

sua família, das normas e regras de funcionamento do local onde é acolhida, de saber 

quais as medidas que se vão tomando a seu respeito e porquê e, acima de tudo, a ser 

ouvida nas decisões que lhe dizem respeito. Naturalmente que esta participação se 

revestirá de formas diferentes consoante a idade e grau de compreensão da criança. 

Ouvir a criança, criar espaços e relações onde possa expressar as suas angústias e 

sonhos, permite obter informação valiosa que, devidamente enquadrada, deve ser tida 

em consideração.  

A aprendizagem da participação não passa, apenas, por colocar questões ao outro 

sempre que se torna necessário decidir sobre algo. Passa, sobretudo, por permitir ao 

indivíduo perceber-se como detentor de algum poder, na medida em que as suas 

opiniões e solicitações são consideradas. Passa pela responsabilização adaptada às 

suas capacidades. Passa pela valorização da sua opinião. Passa pela possibilidade de 

escolher entre alternativas viáveis. Passa por lhe dar voz. Voz que parece continuamente 

apagada, diluída no meio das rotinas da casa, que se lhe sobrepõem.  

De referir, no entanto, que no centro em estudo, se vão desenhando ensaios que 

permitam à criança sentir o espaço como seu e participar na tomada de algumas 

decisões que, apesar de limitadas, não deixam de revelar, pelo menos, a consciência de 

que esta aprendizagem é fundamental no processo de autonomização da criança. 

Questões como decidir qual a cor das paredes, como pintar as cortinas, propor um prato 

diferente ou sugerir uma dada actividade, não deixam de se constituir como formas 

(ainda que incipientes) de tomada de decisão:     

 “(…) por exemplo, participaram na pintura do interior da instituição, estão a pintar 

as cortinas (…)”(E1); “ (…) por exemplo, agora no período de férias vamos ao cinema, e 

eles é que escolhem o filme que querem ver (…)” (E13);“(…)as crianças são ouvidas, 

eles, por exemplo, frequentemente querem mudar de cama e têm autonomia para isso 

(…) pedem determinadas ementas, gostam de comer na cozinha, eu penso que as 

pessoas estão atentas ao que eles desejam ou gostam de ter e, na medida do possível, 

tenta-se satisfazer (…)”(E19). 

A cultura do poder que predomina na nossa sociedade é reproduzida na dinâmica 

organizacional, centralizando-se nos níveis mais elevados da hierarquia, e remetendo os 

níveis inferiores a uma dependência funcional, a um trabalho repetitivo, muitas vezes sem 

perceberem o seu contributo para objectivos mais globais. Como tão bem é apresentado 

no filme “Tempos Modernos”, de Charlie Chaplin, o indivíduo pode acabar alienado, sem 
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encontrar sentido para o seu fazer. Porque é que se perpetua esta cultura? Porque é que, 

mesmo em organizações como um centro de acolhimento de crianças, se tende a dar tão 

pouco poder aos operacionais que são, precisamente, aqueles que lidam directa e 

continuamente com as crianças e que, portanto, têm que tomar decisões “just-in-time”? 

Saber é poder, como diz Foucault. A equipa técnica, detentora de um saber 

específico, detém também mais poder. Este poder é-lhe garantido, não porque 

eventualmente o cume da hierarquia entenda que assim deve ser, mas porque detém um 

conhecimento imprescindível à tomada de decisões. 

A equipa técnica pode, depois, transferir algum desse poder para as funcionárias, 

fornecendo informação, capacitando-as para a assumpção de responsabilidades. Porque 

poder decidir é assumir responsabilidade pelas escolhas efectuadas. É deixar de poder 

escudar-se na crítica sem alternativas. E nem toda a gente estará preparada para tal 

desafio… 

É necessário, portanto, e antes de tudo, que as auxiliares se apropriem de saberes 

e competências que lhes permitam assumir a responsabilidade de decidir. Sem este 

trabalho continuado, como poderão ensinar aquilo que não sabem? 

Educar não é só dar o amor e o carinho de que as crianças são tão carentes, mas 

garantir a aprendizagem da contrariedade e da frustração que a vida lhes reserva, como 

a todos. Só tendo oportunidade de escolher e de tomar o controlo sobre as suas próprias 

decisões, esta aprendizagem será possível. 

3.4.4. Quais as oportunidades de experimentação de papéis? 

Num contexto tão limitado em termos de experiências, não é de estranhar que, 

quando a criança sai da instituição, ela desconheça a forma como se deve conduzir, já 

que sempre lhe foi dito, em todos os momentos, como agir. Porém, o mundo, com novas 

e complexas situações, exige dela resoluções imediatas, às quais necessita responder 

rapidamente. Se o indivíduo teve poucas e pobres vivências e raramente foi estimulado a 

acreditar naquilo que percebe, sente ou acredita, dificilmente poderá enfrentar o mundo 

fora dos muros da instituição. Encontram, muitas vezes, na transgressão, a possibilidade 

de se tornarem sujeitos, uma forma de não abdicarem do direito de serem visíveis. Se 

não lhes for dada a oportunidade de conhecer outras e novas alternativas, como exigir 

que façam diferente, que façam aquilo que não lhes foi concedido conhecer em vez do 

que foram induzidas a fazer? 
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As respostas a esta questão põem em evidência que a vida destas crianças é feita 

sobretudo entre iguais, protegidos pelos muros da instituição; que há experiências 

básicas, como ir às compras, conhecer o valor do dinheiro, ou ir sozinho para a escola 

que não lhes são proporcionadas. 

Como já referido, as experiências no exterior da instituição são relativamente 

limitadas: 

“ (…) é a piscina(…)”(E2);“ (…) às vezes, quando está bom tempo, também fazem 

jardinagem (…) vão ao cinema e comem no Mac Donalds (…)”(E3); “ (…) precisavam de 

sair mais (…) de conhecer outras coisas, de ter amigos também lá fora (…) (E6); “ (…) 

ajudam nalgumas tarefas (…) nunca vamos às compras, só se for uma coisita de repente 

(...)”(E8); “é as tarefas, as saídas, a escola, é isso” (E10); “ (…) sempre que possível 

fazem actividades no exterior, para que tenham contacto com outros contextos 

relacionais (…) as funcionárias do centro também levam muito as crianças, também já 

tivemos as famílias externas ao centro que levavam as crianças (…) eles saírem com 

famílias amigas, isso é importante, mas temos de conhecer muito bem essas famílias e o 

interesse dessas famílias em virem buscar crianças (…) as pessoas às vezes pensam 

que têm uma disponibilidade e depois acabam por não a ter, e depois não têm 

consciência das expectativas que criaram naquela criança (…)”(E13); “(…) eles não 

sabem ir às compras, às vezes é engraçado, que vamos ao café e damos-lhes o dinheiro 

para irem pagar à senhora, eles ficam todos contentes(…)”(E16). 

A experimentação de papéis é fundamental para a aprendizagem e interiorização de 

limites, na medida em que permite o balanço entre o sentimento de ser capaz e a 

consciência dos constrangimentos à realização. Num contexto “protegido” e pobre em 

termos de novas experiências, a criança poderá até ser bem sucedida. Contudo, quando 

transfere algumas dessas estratégias para contextos mais alargados, é frequentemente 

confrontada com dificuldades de vária ordem. Por exemplo, os comportamentos de 

sedução, numa relação tão próxima como a que se pretende entre estas crianças e os 

cuidadores, pode representar uma estratégia adaptativa, na medida em que possibilita à 

criança a satisfação de alguns dos seus caprichos e desejos. Da mesma forma a 

vitimização, o choro, o amuo ou a birra podem funcionar num contexto mais limitado, mas 

não se coadunam com as exigências da integração social. 

3.4.5. Como são definidos os projectos de vida para  os jovens?  

Não obstante a importância reconhecida à definição dos projectos de vida no actual 

enquadramento jurídico, continua a prevalecer um modelo sem coordenação, disperso 
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pelas várias entidades que participam na protecção dos menores, não estando definida 

uma entidade competente para gerir ou coordenar a sua organização e evolução, que dê 

coerência às diversas intervenções e possa fazer uma leitura integrada e uma proposta 

concertada e fundamentada. 

A actual legislação prevê uma articulação entre os diferentes organismos que 

intervêm na protecção de menores que, numa relação de paridade, analisem, discutam e 

decidam quais as respostas mais adequadas a uma situação em concreto. A prática 

continua a revelar, no entanto, modos de relação predominantemente verticais e 

unidireccionais, em que o Tribunal é representado como entidade dominante. Este 

modelo de funcionamento não deixa de ter as suas perversões, com tomadas de decisão 

por vezes à rebelia de tudo o que é defendido pelos técnicos, que conhecem e 

acompanham, no concreto, cada situação. Não participando em verdadeira parceria com 

os outros organismos implicados, na construção de decisões partilhadas, o Tribunal 

limita-se, muitas vezes, a pedir relatórios aos diversos intervenientes, a partir dos quais, 

teoricamente, sustenta a sua soberana decisão.  

Não obstante a transferência de muitas competências no âmbito da protecção de 

menores da esfera judicial para a social, os Tribunais continuam a desempenhar um 

papel de destaque, como instâncias de decisão, com um importante ascendente 

simbólico e uma intervenção de relevo.  

Esta soberania traduz-se, por vezes, em informação sobreposta, não raramente 

contraditória e insuficiente, o que reforça, por um lado, a (aparente) desvalorização do 

trabalho dos técnicos e, por outro, a possível desmotivação e desinvestimento destes na 

elaboração de informações mais sustentadas e fundamentadas, pela descrença de que a 

sua opinião seja, efectivamente, tida em consideração na hora de tomar decisões. 

A definição do projecto de vida constitui um aspecto nuclear na protecção das 

crianças e jovens em risco. Requer a avaliação de cada criança ou jovem e das suas 

condições sócio-familiares, a promoção das suas possibilidades ou a criação de 

alternativas que assegurem o seu desenvolvimento e o seu bem-estar e a definição de 

um percurso de crescimento e de vida. 

Os testemunhos analisados reflectem precisamente esta realidade, ressaltando a 

consciência de que o projecto de vida de cada criança deve ser pensado, trabalhado e 

desenvolvido desde o primeiro momento de sinalização de risco; ressaltando a 

consciência de que os diversos organismos de protecção se constituem como entidades 

isoladas, com justaposição de funções e decisões contraditórias; a consciência de que a 
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supremacia do poder judicial permanece, por vezes mesmo contra o conhecimento 

efectivo dos técnicos que acompanham, na prática, a situação. 

Sobressai, ainda, claramente que, mesmo dentro da instituição, não se trata de um 

projecto verdadeiramente partilhado, discutido e analisado com a globalidade dos 

intervenientes, onde as auxiliares e as próprias crianças se sintam detentoras de opinião 

nesta matéria: 

“ (…) É a equipa técnica (…) as funcionárias participam de forma mais indirecta, 

através dos registos (…)” (E1); “(…) a nós ninguém nos pergunta nada (…) a única coisa 

que a doutora pede é uma lista de recomendações, o que é que eles gostam, como 

dormem(...)”(E2);“nós não participamos, as crianças também não (…) a família deve ser 

informada, mas nós só somos informadas se às vezes fazemos algum comentário (…)” 

(E9); “isso não sei, não tem a ver comigo (…)” (E10); “ (…) a nível das auxiliares fazemos 

reuniões mensais, não lhe pedimos directamente que participem na definição dos 

projectos de vida das crianças, fazemo-lo de forma indirecta, perguntamos qual a 

percepção que têm da família (…) estas informações que nos transmitem são muito 

importantes (…) temos reuniões com as equipas técnicas de assessoria aos Tribunais, e 

será aí, em princípio, definido o projecto de vida daquela criança (…) dependendo da 

idade da criança, nós tentamos perceber, ouvir a criança sobre o que acha que seria 

melhor para ela, sempre que já têm alguma maturidade é-lhe perguntado o que quer, o 

que pensa (…)” (E13); “(…) podem ser os técnicos da Comissão, do tribunal, os técnicos 

que estão envolvidos com a família, até pode ser a técnica do RSI ou da Saúde 

(…)”(E19). 

Como o próprio nome indica, o projecto de vida da criança encerra o seu destino. 

Sem saber para onde vai, como esperar que a criança cresça? Presa à indefinição do 

seu viver, dificilmente fará qualquer projecção de si. Os próprios cuidadores, não tendo 

conhecimento ou perspectiva do futuro da criança, reforçam o imediatismo, pois nada 

mais se lhes afigura. Como traçar um caminho se não sabemos para onde vamos?    

Este funcionamento, que arreda os cuidadores directos e a criança da tomada em 

mãos do seu destino, não é mais do que a tradução objectiva das lacunas em termos de 

participação e autonomia. Os projectos de vida, à volta dos quais se deveria estruturar 

toda a intervenção com as crianças, surgem “à margem” do trabalho diário. Como é 

referido pela equipa técnica, as auxiliares acabam por participar de forma indirecta, pelos 

registos que fazem das visitas, pelas informações que veiculam para os técnicos acerca 

das crianças. Certo, no entanto, é que as auxiliares não se percebem como fazendo parte 
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dessas decisões, o que indica que não têm consciência do valor da sua contribuição. 

Permanentemente sujeitas a esta desvalorização subjectiva (que pode não ser real para 

os técnicos, mas que assim parece interiorizada), como não a transmitir às crianças? 

Encaradas como “coitadinhas” e dignas de comiseração, a sua actuação direcciona-se 

para os mimos, o colo, os cuidados, fundamentais é certo, mas não suficientes para as 

fazer sentir capazes, para as fazer acreditar nas suas potencialidades, para investir o seu 

querer do poder de participar na tomada de decisões, na co-construção do seu destino. 

3.5. Poder e disciplina 

Se a relação educativa com estas crianças faz apelo a ambientes de segurança, de 

que cada um precisa para ter confiança nos outros, exige também firmeza no respeito e 

na integração de regras e normas de conduta. O desrespeito e, sobretudo, a violência 

devem ser considerados inaceitáveis. E devem ser transformados na aprendizagem das 

regras da vida, no diálogo para tratar os conflitos, mas igualmente na punição, na 

reparação e na exigência de perdão. São os adultos os garantes dessa segurança, pelo 

que a relação educativa tem de se constituir como o antídoto para os problemas de 

indisciplina.  

Este tema, desdobrado em três questões, pretende compreender como se organiza 

a instituição em função da possibilidade de se alterarem disposições apreendidas nos 

contextos de socialização primária destas crianças, muitas vezes em disrupção com os 

valores dominantes. 

3.5.1. Como se faz a (re)aprendizagem dos limites? 

Uma das grandes lacunas na socialização destas crianças é, como visto, a 

ausência de figuras de autoridade que, internalizadas, imponham limites às suas acções. 

Limites e responsabilidades são uma dimensão do afecto, do carinho e do diálogo. 

No entanto, a ambivalência na qual se mantêm os adultos e a sociedade, que tem 

dificuldades em viver o seu papel educativo, favorece a confusão. Esta ambivalência 

aparece, muitas vezes, associada a um aumento da liberdade, quando pode, isso sim, 

ser fonte de ansiedade. Quem fala de educadores e de educação fala de aprendizagens 

e projectos. Há uma hierarquia implícita entre educadores e educandos que é a 

hierarquia entre adultos e crianças. Um adulto é, pelo simples facto de ser adulto, um 

modelo para a criança, que se vai construir a partir desse adulto, confiante nas suas 

possibilidades, apesar dos seus limites pessoais (Anatrella, 2001, p. 318-319). 
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A dinâmica dos Centros de Acolhimento de crianças e jovens aponta claramente 

para fragilidades nesta dimensão. O entendimento que os adultos fazem acerca do afecto 

que deve ser criado à volta destas crianças parece excluir a integração e cumprimento 

das regras e normas como uma componente incontornável desse mesmo afecto. Daí a 

ambivalência no tratamento dos limites contentores. Sem espaços e figuras contentoras, 

não há lugar à aprendizagem dos limites e, portanto, à capacidade de integração social. 

Embora todas as crianças desejem ver satisfeitos os seus caprichos, elas necessitam 

avidamente de um ambiente estruturado e balizado por normas bem definidas, que 

reduzam a sua angústia e ansiedade. 

As respostas a esta questão revelam alguma dificuldade: 

 “ (…) Alguns é difícil, não entendem as regras, só querem fazer o que lhes apetece 

(…)”(E8); “ (…) devia haver uma relação mais próxima (…)“é muito complicado, porque 

eles aqui não têm bem a noção da responsabilidade (…) acho que a instituição em si não 

ajuda muito (…)” (E9); “ (…) é todos os dias a toda a hora, sempre a bater no mesmo, 

sempre a fazê-los ver que não se podem portar daquela maneira, que tem de saber 

responder correctamente às pessoas, porque ao fim e ao cabo nós é que somos a família 

deles (…) algumas crianças, primeiro que se lhes dê a volta é muito complicado (…) e já 

ouvi muitas vezes tu não mandas em mim, tu não és minha mãe, e eu digo não sou tua 

mãe mas eu mando em ti porque enquanto estiveres aqui eu sou responsável por ti e tu 

tens de obedecer (...) eles acabam por fazer o que querem, são eles que fazem as regras 

(…) (E15). 

A aceitação das regras passa pela ligação a figuras significativas, pelo sentimento 

de que gostam de si. A criança cumpre para agradar, para ser reforçada e valorizada, 

para se sentir pertença. Não basta, por isso, um discurso repetitivo sobre o que deve ou 

não deve ser feito. É necessário que a criança sinta firmeza no adulto, mas também eco 

nas suas realizações. Se o adulto se constitui como “grilo-falante”, num discurso despido 

de significado emocional, como pretender a internalização dos limites? 

As estratégias postas em prática são reveladoras da falta de conhecimento sobre os 

complexos processos de organização do controlo interno. Parte-se do pressuposto que 

bastará repetir até à exaustão as normas de conduta para que sejam apropriadas. 

Desconhece-se completamente que os dilemas com que estas crianças se confrontam 

não são de fácil resolução. Que elas terão de se (re)construir, muitas vezes em clara 

dissonância com o apreendido no contexto das relações precoces, e que este processo 

não só é difícil, como doloroso. E que só se tornará possível se a criança puder (re)criar 
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novas relações significativas de dependência. De outra forma, ela poderá, com o tempo, 

acabar por acatar algumas regras básicas, mas será uma “adaptação à superfície”, sem 

corresponder ao desejado processo de internalização dos limites. A criança obedece e 

cumpre porque aprendeu que essa estratégia lhe facilita a vida, e não porque, 

genuinamente, tenha desenvolvido uma consciência moral. 

Falar sobre regras é fundamental. Mas só o conhecimento dos processos 

psicológicos e sociológicos que estão envolvidos no controlo social permite a tecelagem 

de relações que permitam a sua apropriação. O discurso tem de ser recheado de 

significados positivos, mas também de autoridade. O adulto tem de se constituir como 

contentor, balizador da actividade da criança, impondo limites de segurança e de 

realização. Sem a necessária consistência em termos de autoridade e de ressonância 

afectiva, dificilmente deixará de ser apenas um “grilo-falante”. 

Esta é, também, uma lacuna evidente na instituição. A autoridade aparece diluída, 

sendo unânime que a directora representa a autoridade por excelência: 

“ (…) Quem eles reconhecem mesmo como figura de autoridade é a directora (…) 

(E9);“ (…) não sei se há alguém a quem eles obedeçam mesmo (…) (E11); “ (…) deviam 

ter regras, acho que se trabalha muito pouco nessa área (…)” (E12); “ (…) imagine por 

exemplo que vão para a piscina e um menino tenta meter a cabeça dos outros debaixo 

de água, ou assim, não vai para a piscina, fica a ver os outros e ele não vai, tem de 

perceber que há limites que não pode ultrapassar, são castigos que têm um sentido 

educativo, não é só castigar por castigar (…) outra questão é sabermos que estamos a 

ser manipuladas e entrar no jogo deles (…) e eles depois vão reproduzir estes modelos 

noutros contextos relacionais (…) o castigo ou recompensa, ou seja o que for, tem de ser 

aplicado naquela hora (…)” (E13); “ (…) eles têm que entrar no mesmo nível das outras 

crianças que já estão aqui há mais tempo (…) com a ajuda de todos começa a cumprir as 

regras (…) (E14); “ (…) eles acatam primeiro a doutora e depois o que nós dizemos (…) 

alguns mais vale deixar estar e depois aos poucos ir falando, porque contrariando é pior, 

mais vale dar a volta por outro lado (…)” (E16); “ (…) acaba por ser uma missão quase 

impossível (…) às vezes temos de levantar um bocadinho a voz se não parece que não 

ouvem, e em último caso falar com a equipa técnica (…) se andarem na escola fazem 

cópias de castigo (…)” (E18). 

A rotatividade do pessoal, e o facto de serem várias pessoas a cuidarem das 

crianças, cada uma com a sua perspectiva pessoal sobre como exercer a autoridade, 

favorece a diluição do seu papel de agente contentor: 
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   “ (…) uma põe de castigo outra não, isso cria confusão… eu vejo que nestas 

crianças é mais ou menos igual, se calhar nos mais velhos já é capaz de haver diferença, 

mas nestas idades acho que não(…” (E6); “(…) a imposição dos limites é difícil, os 

nossos limites não são os limites deles (…) é um processo lento mas acabamos por 

conseguir, se calhar porque acabam por perceber que se calhar a forma de estarem bem 

é aceitarem as regras (…) é preciso ter autoridade neles (…) é conforme quem está de 

turno, com algumas podem fazer algumas coisas, mas outras têm mais mão 

neles(…)(E7).     

Identificamos aqui, claramente, constrangimentos à (re)aprendizagem dos limites. A 

obediência é reportada à pessoa (a directora, em primeira instância…), em função do seu 

estatuto, e não à regra. O controlo externo sobrepõe-se ao controlo interno sem que, 

aparentemente, os adultos tenham real consciência de que esta actuação está em 

absoluta contradição com os objectivos de integração da regra como uma generalização. 

De facto, só quando adquire este estatuto, que pressupõe que a criança entenda os seus 

fundamentos, a regra é transferível para os diversos contextos. Mas como aceder à 

abstracção, à generalização, se a cada momento a criança é confrontada com a 

aleatoriedade e discricionariedade da regra? Como perceber a regra, ela própria, imbuída 

de poder (moral, que poderá ser mais coercivo do que o poder formal…) se ela aparece 

“colada” a um determinado estatuto, perdendo todo o valor fora dessa relação? 

Sem relações próximas e atentas de figuras privilegiadas, a voz das crianças não 

tem ressonância junto dos adultos, ocupados e distantes, que não as ouvem. A voz das 

crianças grita muitas vezes por contenção, se não por palavras, por comportamentos 

desorganizados, por chamadas de atenção, pela agressividade, …O adulto tem de 

perceber estes sintomas e canalizar a sua acção para lhes dar resposta. O reforço 

positivo e negativo devem ser usados, flexibilizados e ajustados à situação particular de 

cada criança. Nenhuma situação de indisciplina ou desrespeito deve passar em branco, 

pese embora o seu enquadramento particular na história pessoal de cada criança. A 

prática da instituição deve ser orientada por regras para atribuição de prémios ou de 

castigos, de acordo com o respectivo regulamento interno. Se a recompensa ou a 

punição são utilizados recorrendo-se a critérios de decisão arbitrariamente definidos por 

cada interveniente, em função da sua disposição momentânea, a justiça do seu emprego 

prejudica a igualdade de tratamento e, sobretudo, a compreensão por parte da criança do 

seu valor. Despido de valor simbólico, o castigo e a recompensa podem ter efeito no 

momento, mas não há lugar à apropriação das regras e valores que os sustentam 

(porque estão ausentes…), reforçando-se dificuldades no desenvolvimento da 
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consciência moral. Os comportamentos são “bons” ou “maus” em função das suas 

consequências imediatas. E se, também estas, variam constantemente, então o “bom” e 

o “mau” associa-se àquilo que me permite ou não obter satisfação no imediato. 

O castigo deve ser objectivo, para que a criança perceba as relações de causa e 

efeito. Deve ser aplicado na hora da infracção e não deve ser muito prolongado, 

procurando-se sensibilizar as crianças para as consequências negativas da sua conduta, 

através de advertências verbais e da proibição de certas actividades mais desejadas. As 

sanções que se traduzem em acções (varrer, limpar) são construtivas, pois envolvem a 

participação da criança na reparação do dano que causou, confrontando-a em simultâneo 

com os estragos ou transtornos resultantes do seu comportamento. As proibições podem 

ser uma boa alternativa, porque vinculam os direitos que suspendem aos deveres a 

cumprir, apelando igualmente à participação, quando a negam temporariamente. 

Para assegurar a inclusão no mundo institucional e, desejavelmente, na sociedade, 

as responsabilidades e as exigências devem ser claramente expostas. O acto de 

transgressão deve ser interpretado, em muitos casos, como uma forma de negar a 

invisibilidade no contexto institucional. Na verdade, pode indicar não apenas um 

sofrimento colectivo, relacional, mas denunciar que algo não vai bem, o que exige um 

olhar mais atento, para que possa ir além do aparente, e se trabalhe de forma concertada 

na reconstrução do mundo interno das crianças. 

3.5.2. As crianças institucionalizadas apresentam d éfices no plano da 

compreensão dos valores morais? 

O adulto deve assumir o seu papel de educador, de transmissor de como fazer e 

como ser, bem como de representante simbólico da lei (edipiana). Mas a lei civil, e em 

particular a lei moral, será tanto mais aceite quanto maior a coerência de cada um em 

relação a ela. Não cabe à criança nem ao adolescente fazer a lei na família ou na 

sociedade. Na maioria das vezes eles sabem disso, e é o que os tranquiliza no momento 

em que ignoram os seus limites. Logo, o adulto desempenha uma função de contenção, 

isto é, cabe-lhe proteger a criança ou o adolescente de si mesmo e do meio ambiente. 

Dos testemunhos, salientam-se os seguintes aspectos: na ausência de figuras que 

confiram significado emocional às normas e limites, a criança não faz uma interiorização 

destes aspectos, ficando refém do que, continuamente, lhe é dito/imposto externamente; 

não será de estranhar, desta forma, que os percursos destas crianças sejam, num ou 

noutro momento, marcados por disruptividade; os seus recursos para lidar com a 

realidade tornam-se mais empobrecidos, remetendo-os para subculturas cujos códigos 
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de valores entram em contradição com os valores conducentes à participação e 

integração social. 

Sem uma estrutura moral que crie barreiras à satisfação e realização de desejos, a 

resistência à frustração, a capacidade para relacionar trabalho e sucesso, a apropriação 

de modelos de relação e interacção que respeitem valores dominantes, torna-se 

impossível. Presos ao imediato, porque a lei das pulsões se sobrepõe, não conseguem 

adiar a satisfação. Sem censura moral, essa satisfação recorre-se de qualquer estratégia, 

sem ter em consideração o certo e o errado. Aliás, certo e errado tornam-se, muitas 

vezes, noções perpassadas de ambivalência, apreciadas em função do bem individual ou 

de um alguém afectivamente próximo, mas não generalizável (Lourenço, 1998). 

As respostas a esta questão indiciam, efectivamente, que alguns comportamentos 

exibidos pelas crianças revelam que há limites que necessitam ser interiorizados: 

“ (…) Muitas vezes mentem e nós nem sabemos se é verdade ou se é mentira (…) 

às vezes são agressivos connosco, são capazes de nos bater (…) na escola às vezes 

trazem outras coisas e dizem que trocaram (…) (E3); “(…) eles têm muito o mentir (…) a 

agressividade, destruir, pegar nas coisas dos outros, questionar a autoridade do 

adulto(…)” (E7); (E1); “ (…) não, elas entendem muito bem o que é bem e o que é mal 

(…) muitos não, não conseguem, aquilo que é bom é o que eles querem (…)” (E9);“ (…) 

eu já notei mesmo até nos pais das crianças, fazem queixinhas dos meninos do Centro 

(...) os professores não os querem lá dentro, talvez a interromper as aulas, e mandam-

nos cá para fora, não vejo isso com as outras crianças (…)”(E10); “(…) eu não sei se é 

défice na compreensão ou se é ausência de alguns valores morais (…) para eles tudo é 

igual, não há limites, não há regras (…) e quando cá dentro impomos essas regras temos 

outras dificuldades, muitas vezes com os pais, que lhes dizem tu fazes assim, quem 

manda em ti sou eu, não são elas (…) é mais a mentira da defesa, de dizer não fui eu, 

mas há situações em que eles mentem, e que claramente a gente percebe (…) partem 

muito rapidamente para a agressão sobretudo verbal, chamar nomes à mãe é uma coisa 

que eles utilizam muito (…) já tivemos aqui situações em que havia, não era abuso 

sexual, mas havia comportamentos por parte de alguns meninos mais velhos de 

manipular outras crianças para jogos que podiam não ser os mais adequados (…) 

fizemos um grupo sobre abusos sexuais, para eles terem consciência do que é isto da 

manipulação (…)”(E13); “(…) só querem fazer aquilo que está na ideia deles, dizem que 

é assim e tem de ser assim, se pensarem que têm de subir ao armário, eles sobem ao 

armário, se acham que devem saltar em cima da cama, saltam em cima da cama, e às 

vezes estamos a falar com eles e eles fazem de conta que não nos ouvem (…) muitas 



 234 

vezes também mentem, há muitos que vão aos quartos uns dos outros e depois dizem 

que é deles (…)”(E15); “(…) eu acho que eles não entendem as regras, nunca tiveram 

quem lhes dissesse que se devia fazer isto ou que se devia fazer aquilo, para eles é tudo 

igual, quando chegam e impomos limites eles reagem mal, porque não estão habituados, 

os mais velhos às vezes ficam agressivos(…)”(E16); “ (…) não sabem respeitar a 

propriedade do outro, se gostam de algo que o outro tem e não conseguem ter para eles, 

são capazes de destruir (…)” (E18);” (…) ausência do sentimento de culpa, desrespeito 

pela propriedade do outro, desobediência, nota-se muito desinvestimento escolar (…)” 

(E19). 

Corre-se, assim, o risco de desenvolver indivíduos moralmente frágeis, para quem 

tudo é possível e permitido ou, no outro oposto, fixados numa grande rigidez, que não 

deixa, da mesma forma, de ser impeditiva da plena realização pessoal, nos preceitos 

morais dominantes, e que permitem uma relação normatizada com o meio. 

A instituição em estudo reconhece estas fragilidades, admitindo maiores 

dificuldades por parte destas crianças em aceder a níveis de moralidade superiores. No 

entanto, parece não ser capaz de delinear estratégias de intervenção consciente e 

sistematicamente orientadas para esse objectivo. O desenvolvimento moral estrutura-se 

na relação com o outro que, internalizado, constituirá a consciência moral, impondo 

limites à realização. Reforça-se aqui, uma vez mais, a necessidade de figuras 

significativas que permitam este processo, o que passará, certamente, pela formação e 

disponibilidade do pessoal, pela construção de eficazes relações de vinculação, e pela 

possibilidade da criança poder sair o mais possível do contexto institucional e viver outros 

espaços e realidades. 

 

3.5.3. Quando o jovem cria problemas graves, como s e lida com essas 

situações? 

Com esta questão pretendia-se aprofundar como se lida com situações de conflito 

mais grave, nomeadamente a insubordinação e a violência. 

Sabendo-se que muitas destas instituições acabam por, num ou outro caso, se 

“demitir” das crianças mais problemáticas, transferindo-as para outras instituições, tentou-

se compreender que mecanismos utiliza este centro. 

As respostas são reveladoras de que os funcionários não reconhecem a existência 
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de problemas muito graves. Não há, em qualquer situação, recurso ao castigo físico, nem 

a criança é deixada sozinha no quarto de porta fechada.  

A desobediência e o desrespeito têm de ser lidas à luz da história de vida de cada 

criança; em todo o caso, no entanto, não poderá deixar de ter uma resposta adequada; 

não se pode nunca desculpabilizar ou deixar passar em branco uma situação desta 

natureza; toda a situação de desobediência ou desrespeito, pelos adultos ou pelos pares, 

deve ser analisada e ter o respectivo feedback, sob pena da criança entender esses 

comportamentos como aceitáveis. A utilização de reforços, positivos e negativos, pode 

representar uma maneira adequada de lidar com estas situações, sempre balizada por 

relações de confiança que permitam a sua integração e apropriação. Os castigos físicos, 

e todos os que de alguma forma ponham a descoberto feridas narcísicas e outras 

fragilidades psíquicas devem ser expressamente proibidos. 

O centro não reconhece problemas muito graves nas suas crianças. São crianças 

pequenas, onde as manifestações comportamentais não assumem (ainda) dimensões 

com as quais os adultos não se sintam capazes de lidar. 

O recurso ao castigo parece ir resolvendo, com as crianças a acabar por acatar as 

ordens do adulto. Embora não exista, expressamente definida, uma orientação sobre os 

castigos a utilizar em situações-tipo, parece predominar a consciência de que não se 

podem tirar à criança as poucas oportunidades de reforçar sentimentos de pertença. 

Assim, os castigos passam sobretudo por retirar a televisão, ou a playstation, ou ter de 

fazer alguma(s) actividade(s) que habitualmente não gostam de fazer, e que podem 

passar quer pelas actividades da casa, quer pela realização de tarefas escolares. Esta 

estratégia merecerá alguma reflexão, pois associar castigo à aprendizagem, não deixará 

de reforçar desmotivações. Ao invés de obrigar a criança a fazer cópias sem sentido, 

porque não levá-la a fazer, por exemplo, uma reflexão por escrito do seu 

comportamento?  

O castigo maior pode ser a proibição de ir passar o fim-de-semana, nos casos em 

que tal acontece, mas mesmo este castigo é devidamente ponderado em termos das 

suas vantagens/desvantagens, em função da situação particular de cada criança: 

“ (…) Vai sendo delineado no momento, depende um bocadinho das pessoas (…) 

(E1); “ (…) o maior castigo é não ir a fim-de-semana, ou ficar o dia inteiro a fazer cópias 

(…) (E6); “(…) a directora fala com ele, nós transmitimos o que se passou e a directora é 

que toma a  decisão (…) às vezes somos nós que lhes damos os castigos, o pior é o fim-

de-semana, eles sentem muito isso (…)(E9); “isso é a directora que resolve, é uns 
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castigos e pronto” (E10); “(…) há outros meninos que eu não posso dizer se te portares 

mal ficas sem fim-de-semana , porque ele raramente vai a casa, ele já está castigado por 

natureza, temos de ir adequando os castigos às situações (…) é proibido usar qualquer 

tipo de castigo físico (…) não sejam utilizados castigos psicológicos, tipo dizer tu não 

prestas ou a tua mãe é assim ou assado, isso também é muito negativo, são coisas que 

magoam e fragilizam muito (…) ficarem fechados no quarto ou coisas assim não é 

permitido (…)”(E13); “(…) se for um problema muito grave que não conseguimos 

resolver, a gente telefona à directora e ela diz o que fazer ou vem cá pessoalmente, já 

chegou a vir várias vezes, seja ao sábado seja ao domingo ou assim (…)(E14); “(…) nós 

tivemos aqui uma vez uma menina, que foi só um fim-de-semana, e foi muito complicado, 

ela tinha treze anos mas já andava na droga e assim, e fugiu e nós mandamos a polícia 

atrás dela, depois ela foi para casa, foi assim a situação mais grave que tivemos 

(…)”(E16).  

Desta forma, é a própria instituição que não permite a reorganização. Quando surge 

algum problema, chama-se a directora, reforçando-se a incapacidade de generalizar a 

regra, continuamente associada ao controlo externo (e ao prestígio…). O não 

reconhecimento de problemas graves pode ser lido, também, como uma desvalorização 

de alguns comportamentos. Por exemplo, não se identificam problemas de consciência 

moral como sendo um problema grave. A referida falta de hábitos de trabalho, ou as 

dificuldades de se integrar em contextos mais alargados, não merecem enquadramento 

nesta questão, não se configurando como problemas graves. A própria violência na 

relação com os outros e com a autoridade é encarada como “normal”, algo com que vão 

sendo capazes de lidar e, portanto, não é encarada como grave. 

O ponto mais crítico parece ser a diluição da autoridade, com as auxiliares a 

delegar em demasia a resolução dos problemas para a directora, figura de autoridade por 

excelência, o que não deixará de ter repercussões na forma como as crianças 

interiorizam os limites. Sendo as auxiliares os elementos que podem representar as 

desejáveis figuras de vinculação, tem de se reforçar o seu poder, ou a internalização da 

autoridade ficará comprometida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CAT tem de ser mais do que um mero abrigo, uma casa, um espaço físico que 

proporcione refúgio à criança. Também não se pode limitar a um papel relativamente 

passivo de controlo e supervisão das necessidades básicas. Compete-lhe assumir um 

papel activo e proactivo, associando à sua função educacional a componente terapêutica. 

Trata-se, pois, de um trabalho intencionalizado, mais do que uma mera estadia num 

contexto diferente ou num compasso de espera no entretanto das soluções necessárias 

que, transcendendo a criança, afectam toda a sua vida. 

Se não for capaz de se constituir desta forma, representará mais um risco, 

nomeadamente por impedir a construção de uma identidade equilibrada, que se desenha 

precocemente, e representa a pedra basilar de qualquer processo de autonomia, 

responsabilização e exercício da cidadania. 

Além da estigmatização, a institucionalização implica a ruptura com o meio físico e 

social em que as crianças se inseriam e a sua adaptação a um universo separado da 

sociedade, onde estão sujeitos a um sistema de regras imposto por indivíduos 

especializados (?), deixando de poder controlar a sua vida. 

A relação das crianças e jovens com a instituição é, desta forma, pautada pela 

ambivalência. Por um lado, a instituição é um local que dá conforto e segurança e, onde, 

eventualmente, encontram relações afectivas compensadoras; por outro lado, persiste 

um sentimento de privação da liberdade e o constrangimento resultante da imposição de 

hábitos e de um estilo de vida regulamentado, que não deixa suficiente margem para a 

expressão das necessidades individuais, da criatividade, da participação e da autonomia. 

Atentas estas limitações, e não deixando de reconhecer que estas respostas podem 

constituir-se como necessárias e benéficas em algumas situações, não deixa de ser 

preocupante a forma como vão sendo massivamente utilizadas. Apesar de, 

discursivamente, as políticas de protecção à infância enfatizarem o papel da prevenção, 

ao nível das famílias e da comunidade, na prática é a institucionalização que prevalece 

como resposta às mais diversas formas de risco. 

Numa sociedade que valoriza o papel da família nuclear enquanto instância 

socializadora, criar crianças de forma contínua em ambiente fechado, não deixa de 

constituir uma aposta arriscada e tendencialmente geradora de violência psicológica 

sobre a criança. Ou seja, a resposta que visa suprir o risco não deixa de representar, em 
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si mesma, uma forma de risco. 

Haverá, no entanto e certamente, casos em que a instituição continuará, por razões 

de índole diversa, a apresentar-se como alternativa. Nestes casos, o trabalho à volta da 

reorganização dos sentimentos da criança é imprescindível. Criar ambientes que lhe 

permitam lidar com a perda e o abandono, proporcionar-lhe espaços e relações que a 

ajudem a lidar com a sua história é fundamental. (Re)encontrar  figuras significativas que 

permitam uma verdadeira “relação de objecto”, suprindo as carências identificatórias com 

que estas crianças e jovens se confrontam. (Re)integrar imagos contentores, 

simbolicamente carregados de emoções positivas, que permitam colmatar as falhas 

narcísicas e a integração de figuras de autoridade. (Re)criar espaços de verdadeira 

socialização primária, capazes de devolver à criança e ao jovem um saudável sentimento 

de si, no respeito pela sua história e origens que, integradas, fazem parte da sua 

identidade.  

O conhecimento acerca de si mesmo e da sua própria história são componentes 

importantes da identidade. O desenvolvimento de um autoconceito positivo deve ser uma 

tarefa bem ponderada na prestação de cuidados às crianças que vivem fora do seu 

contexto familiar, na medida em que constitui uma dimensão crítica da sua organização 

pessoal, geralmente subjacente a muitos dos problemas emocionais e do comportamento 

por elas exibido. Também a identidade social – outra componente da auto-imagem – 

requer uma atenção especial pela sua importância na modelação de comportamentos e 

atitudes. 

A experiência do abandono do lar e da institucionalização, com a consequente 

desinserção das raízes sociais e culturais, pode ser um factor determinante da 

configuração de um autoconceito desvalorizado. Elemento agravante é o facto de, 

frequentemente, os prestadores de cuidados na instituição disporem de insuficiente 

formação para integrar as necessidades destas crianças, e serem capazes de se 

constituírem como figuras reparadoras. Sem eco empático, a criança é novamente 

abandonada, entregue a si própria, às suas memórias e sentimentos. Sem alguém que 

lhe abra as portas do “novo mundo”, onde possa entrar e ser plenamente aceite, ficará 

dependente do seu “mundo interno”, numa vida dividida, lutando para se adaptar ao novo 

contexto, mas sem nele poder expandir e concretizar as suas reais necessidades de 

reorganização interna. Vai desenvolvendo, assim, um falso self, uma adaptação à 

superfície, que lhe permite sobreviver às regras, valores e códigos de conduta da 

instituição, mas não a dota da necessária autonomia e auto-confiança para enfrentar a 

realidade. 
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Sem possibilidade de experimentar papéis e contextos diversificados, a criança 

institucionalizada é remetida a um mundo de “faz de conta”, alheada da sociedade que 

parece, também, alheada destas crianças. 

Não resta dúvida que o contexto institucional, em virtude da precariedade do 

espaço físico e, não raro, da reduzida capacidade de conhecimento, imaturidade 

emocional dos técnicos, educadores e funcionários para lidar com as crianças e 

adolescentes, representa um espaço propício para que a dimensão da invisibilidade se 

evidencie. É importante lembrar que o espaço institucional representa apenas parte, na 

constituição da subjectividade, que se realiza num contexto muito maior, que é a 

sociedade. A invisibilidade da criança como uma dimensão do viver em instituição, não 

sendo “privilégio” das crianças institucionalizadas, ganha aqui contornos mais 

significativos e dramáticos.  

As equipas devem, por isso, estar devidamente preparadas e abertas à história e 

necessidades da criança, o que só é possível se participarem na formulação de um 

modelo de intervenção permanentemente monitorizado, no qual se revejam. Devem, 

ainda, dispor de perspectivas de formação que a levem a diferenciar-se e a aprofundar 

conhecimentos na sua área de trabalho, organizando seminários e congressos, e 

participando em intercâmbios internacionais de técnicos. Só uma equipa que sinta um 

espaço educativo como seu pode assumir, individualmente, a sua função educativa. Um 

centro só é educativo se for um espaço de pessoas educativas, onde crianças e técnicos 

se vão tornando mais humanos e melhores pessoas. 

 

Limitações do estudo 

Tratando-se de um estudo de caso, os dados obtidos não podem ser extrapolados. 

Servem, tão só, para uma reflexão de e sobre o centro de acolhimento em análise. Pese 

embora o facto de estas estruturas assentarem numa igual filosofia de intervenção, com 

igual enquadramento jurídico, e igual supervisão da tutela, nomeadamente da Segurança 

Social, que as financia, as dinâmicas que se estabelecem diferenciam-nas 

completamente. É provável que muitas das características, potencialidades e lacunas 

aqui encontradas, sejam observadas, com menor ou maior acutilância, em muitas outras. 

No entanto, não é possível, com base nos presentes dados, afirmar que estas variáveis 

caracterizam os Centros de Acolhimento na sua generalidade.  

Além disso, a própria forma como as questões são formuladas, o que se pergunta e 
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como se pergunta, obedece a uma intencionalidade que parte do quadro teórico de que 

se parte. Acrescentemos ainda a estas limitações a (des)valorização do discurso, 

analisado e interpretado em função desse quadro teórico de referência, fora do qual a(s) 

leitura(s) poderá(o) ser diferentes. 

 

Sugestões para estudos posteriores  

Pelas limitações já referidas do presente estudo, certamente muitas questões ficam 

por abordar. Entre elas, e porque poderiam alargar a análise das condições a observar 

para que efectivamente as instituições de acolhimento de crianças cumpram o objectivo 

de proporcionar ambientes que permitam um percurso identitário saudável, atrevo-me a 

sugerir: 

- Não sendo viável um estudo exaustivo desta natureza numa amostra significativa, 

que permitisse generalizar os resultados, a identificação de indicadores chave na 

construção da identidade poderia dar origem a um questionário que abrangesse um 

alargado número de CAT. Poderíamos, assim, (re)pensar a forma como estas respostas 

se estruturam, atendendo a esta variável, que é central quando se pretende conhecer os 

processos de crescimento potenciadores da integração social; 

- Os CAT e os Lares constituem-se como respostas de protecção à infância muito 

diferentes. Desde logo porque, acolhendo estas crianças mais crescidas, adolescentes e 

jovens, as problemáticas e desafios são diferentes. Certo que as lacunas vêm de trás, 

muitas vezes dos CAT por onde já passaram, mas as suas manifestações são mais 

exuberantes e a sua resolução mais premente. Um estudo semelhante, aplicado a um 

Lar, daria eventualmente resultados diferentes (ou não…) e, essa comparação poderia 

dar algumas directrizes de actuação, nomeadamente identificando os processos a 

descoberto em fases precoces do desenvolvimento; 

- Ouvir as crianças e os jovens é fundamental para se perceber como se sentem e 

quais as suas expectativas, receios e necessidades. As mesmas questões, colocadas às 

crianças poderiam dar um confronto enriquecedor, permitindo perceber como uns e 

outros vivem e integram o dia a dia da instituição; 

- O discurso da equipa técnica e do pessoal auxiliar assume contornos diferentes, 

(des)valorizando diferentes aspectos da vida institucional. Seria interessante, também, 

analisar criticamente estas duas linhas discursivas, o que poderia fornecer pistas de 
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compreensão do desfasamento entre os discursos (veiculados pelos técnicos, com 

responsabilidades na definição de políticas e estratégias de intervenção na protecção 

infantil) e as práticas (veiculadas e objectivamente concretizadas pelo pessoal auxiliar) e, 

a partir daqui, (re)elaborar dinâmicas potenciadoras da concordância possível entre o dito 

e o feito; 

- Poderia, ainda, ser interessante, complementar este estudo com uma observação 

directa das rotinas e dinâmicas da instituição, confrontando, desta forma, a (in)coerência 

entre o discurso e a prática.    
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