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É possível recolher das inúmeras histórias que ouvimos em âmbito institucional 

algum traço comum? O que se pode escutar de um caso numa supervisão institucional? 

Este texto tem como objetivo apontar, por meio de duas vinhetas clínicas, algumas 

hipóteses sobre os traços e marcas que se repetem nas falas das equipes de acolhimento 

institucional para crianças e adolescentes. Advertidos da impossibilidade de tudo dizer, 

de tudo narrar, este texto não tem como horizonte trazer conclusões, mas sim, abrir para 

reflexões a respeito dos lugares que a infância e a adolescência institucionalizada ocupam 

na sociedade brasileira.  

 Primeiro caso: Fran.  

Quando começo a escutar os profissionais (técnicos e educadores) que 

acompanham a Fran na Casa Lar1, esta já tinha 15 anos e uma história marcada por 14 

anos de acolhimento institucional. “A história de Fran, é igual à da mãe”, inicia a 

psicóloga. Seu primeiro acolhimento se deu quando ela tinha 1 ano e meio. O motivo: 

maus tratos e negligência por parte da mãe, que era alcoolista. Em sua trajetória havia 

cenas de violência, abusos sexuais, idas e vindas das casas de familiares. Após todos esses 

anos, e do “fracasso da família” em acolher Fran e os irmãos, a equipe chega à conclusão 

de que “nada mais poderia ser feito” além da destituição do poder familiar.  

As educadoras traziam o tempo todo como era difícil lidar com o comportamento 

de Fran. Essa se recusava a seguir os combinados individuais e coletivos, como: arrumar 

o quarto, frequentar a escola, cuidar do próprio corpo e de seus pertences, não brigar com 

os outros acolhidos, respeitar os horários de ver TV, entre outros. Para a equipe, ela não 

era “igual às outras adolescentes”, tinha algo que não era “normal” em seu 

comportamento, pois o tempo todo ela fazia “dramas e manipulações” para conseguir o 

que queria e, principalmente, para não fazer o que era solicitado à ela. Duas questões mais 

incomodavam a equipe e sempre voltavam nos encontros de supervisão: a relação 

 
1 Casa Lar é uma modalidade de acolhimento institucional prevista no Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA), de 1990.  
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simbiótica que Fran tinha com seu irmão mais novo, de 13 anos, também acolhido na 

Casa Lar, e sua “confusão de gênero”, já que ora se nomeava menina, ora, menino.  

Algo se irrompe no quarto mês de acompanhamento da equipe. Fran tenta suicídio 

dentro da Casa Lar, após contar para as educadoras que, às vezes, tinha relação sexual 

com seu irmão. A descoberta desse envolvimento entre os dois e a tentativa de suicídio 

dentro do serviço deixam a equipe completamente desorganizada. Após este episódio, 

Fran foi encaminhada para o CAPSij, passando por 3 internações psiquiátricas, 

retornando ao serviço, após dois meses, extremamente medicada e com o diagnóstico de 

bordeline.  

Caso 2. Pedro e Miguel  

Pedro tem 5 anos e Miguel, 1 ano. Ambos são irmãos e moram numa Casa Lar no 

interior de São Paulo.  O pedido para supervisão institucional é feito pela coordenadora 

do CREAS, que contrata o trabalho para 5 encontros com toda a equipe que acompanhou 

o caso dos irmãos. Começo a escutar a história das duas crianças e de sua mãe contada 

pelas equipes responsáveis pela condução do caso: CREAS, CASA LAR, CAPSij. Os 

motivos do acolhimento do Pedro eram maus tratos e negligência familiar, já do Miguel, 

apenas uma “precaução”. Miguel foi retirado da mãe ainda na maternidade e levado para 

a Casa Lar, sem nenhuma justificativa jurídica para tal encaminhamento.  

A mãe, uma jovem de 21 anos, foi proibida de ver os filhos nos primeiros tempos 

após esses terem sido levados para Casa Lar. A equipe justificava tal impedimento 

argumentando que ela era uma pessoa “doente”, fazia uso abusivo de álcool e outras 

drogas. Na sua história, que também trazia os diversos serviços de acolhimento pelos 

quais havia passado, havia relatos de maus tratos, abuso, prostituição, drogas, até que, 

com 16 anos, engravida do pai de Pedro. Para a equipe, era nítido o caráter de repetição 

familiar e a necessidade da equipe em conseguir romper com este ciclo de violação de 

direitos. Por isso, defendiam a destituição familiar como o melhor caminho a ser seguido, 

possibilitando que as crianças “pudessem ter uma família de verdade”, pois elas 

“mereciam uma vida melhor”.  

Para o CREAS e CAPSij, tudo havia se passado “muito rápido”, a destituição 

tendo acontecido apenas após 3 audiências concentradas na Vara da Infância2.  Esses 

 
2 As audiências concentradas são ações jurídicas que acontecem nas Varas da Infância cujo objetivo é a 

reavaliação da situação jurídica e psicossocial da criança e adolescente em acolhimento institucional.  



equipamentos, de alguma forma, acusavam a equipe da Casa Lar de não terem investido 

na mãe, na construção de possibilidades e de apoio para que pudesse ocorrer a 

reintegração familiar das crianças ou a colocação dessas em sua família extensa. Para a 

equipe da Casa Lar, havia na mãe uma série de atitudes que mostravam que ela não tinha 

condições de cuidar dos dois filhos. Essa não cumpria com os combinados que a equipe 

fazia com ela, como: não comparecia a todas as visitas agendadas, não ligava quando 

prometia para as crianças e, principalmente, “não conseguia ser mãe e cumprir a função 

de adulta”, pois, diziam, ela agia “de igual para igual” com as crianças.  

Com a divergência de entendimento e encaminhamento das equipes, essas 

trabalharam em direções opostas: enquanto o CREAS apostava na possibilidade do 

retorno familiar, a Casa Lar trabalhou na destituição do poder familiar.  A consequência 

desse trabalho cindido fez com que a mãe fosse surpreendida, na última audiência, com a 

notícia da perda da guarda de seus filhos. Essa decisão a toma de uma forma disruptiva, 

ocasionando o rompimento com todos os profissionais das equipes e a recusa de se 

despedir das crianças. Para Pedro e Miguel, a ausência da mãe de uma forma abrupta 

trouxe intenso sofrimento, como choros, desânimo, pesadelos e falas que apontavam para 

a profunda tristeza daquele momento. Após três meses desse acontecimento, quando as 

equipes chegam à supervisão, os choros, pesadelos e pedidos para ver a mãe ainda 

persistem. O que identificam como uma “demora para passar o luto” faz as equipes 

perguntarem: “fizemos o certo?”, “será que foi rápido demais?”.  

Há diversas racionalidades que legitimam a institucionalização da infância no 

Brasil. Nomeamos racionalidades o conjunto de práticas e saberes médicos, políticos, 

jurídicos, sociais e educativos, que exercem formas de exclusão, dominação e segregação 

de crianças e adolescentes, cujo corte de classe e raça se presentifica de forma massiva 

nas 33 mil crianças e adolescentes acolhidos hoje no País.  

Partindo desses dois casos, traremos, agora, alguns breves comentários de 

hipóteses diagnósticas dos laços que se estabelecem dentro dos serviços de acolhimento. 

Lacan, no seu Seminário XVII, irá formalizar o que nomeou como Teoria dos Discursos, 

segundo a qual um discurso opera o aparelhamento do gozo do sujeito na linguagem, 

estruturando diferentes maneiras de se posicionar no laço social. Naquele momento do 

ensino lacaniano, os discursos são de quatro tipos: Discurso do Mestre, Discurso 

Universitário, Discurso da Histérica e Discurso do Analista. Assim, iremos propor que o 

Discurso do Mestre e Universitário se apresentam nos laços estabelecidos dentro dos 



diversos atores que participam da Rede de Proteção da criança e/ou adolescente acolhidos. 

Esses dois discursos se entrelaçam nas narrativas que vão compondo a necessidade de 

acolhimento de uma criança e/ou adolescente, sua permanência no serviço e, por fim, sua 

destituição familiar.  

O Discurso Universitário carrega no imaginário social as supostas noções do saber 

científico a respeito do que considera ser verdade sobre os conceitos de: infância, família, 

maternidade, sexualidade. Esse saber se dirige ao lugar do Outro, que, no caso, é a criança 

e a família, tomando-o objeto de uma suposta verdade universal, produzindo sujeitos que 

nada podem saber sobre si, sobre seus corpos, laços, histórias. No primeiro caso, fica 

evidente como a trajetória da Fran, marcada por 14 anos de acolhimento institucional, 

abuso sexual, violência, encontra na medicação e no diagnóstico de borderline uma saída 

e uma resposta para o seu sofrimento. No segundo caso, vemos como a equipe é tomada 

por uma noção do que é ser uma “boa mãe”, ter “uma boa família”, colocando-se na 

posição de possuir uma Verdade a respeito das trajetórias e destinos da vida das duas 

crianças.  

O Discurso do Mestre se apresenta como lei que ordena e organiza o laço social, 

ou seja, os corpos dos sujeitos. Esse se apresentará como discurso da garantia de direitos, 

que designará a permanência ou não da criança em sua família, o tempo que ela será 

acolhida pela instituição e, por fim, sua destituição.  

Assim, essas duas modalidades de enlaçamento do gozo pela linguagem vão se 

presentificar nas formas de conduzir os casos pelas equipes de acolhimento e de gerenciar 

os corpos e sofrimentos dessas histórias. Exclui-se a possibilidade da criança e/ou família 

dizer e saber sobre seu próprio corpo, gozo, sintoma, ao mesmo tempo, outorgando a ele 

a responsabilidade de sair de sua repetição social e subjetiva.  

Porém, também podemos observar que há um paradoxo nesses diagnósticos a 

respeito dos discursos nas racionalidades que compõem a institucionalização da infância, 

pois são estes mesmos que permitiram que surgissem noções de proteção, cuidado e 

garantia de direitos, possibilitando que situações de violência não se perpetuassem mais.  

Por fim, ficam algumas questões para serem desdobradas em trabalhos futuros: 

como pensar a singularidade do sujeito, sua repetição fantasmática frente ao grande Outro 

do discurso social? Quais as possibilidades de rompimento de uma história que insiste em 

se inscrever, quando o sujeito (criança e/ou família) está lançado em estruturas sociais de 



desamparo, fome, racismo e exclusão? Quais são as possibilidades dessas infâncias 

romperem com um destino que parece tão determinado socialmente?  
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