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ANÁLISE WINNICOTTIANA DO AMBIENTE DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

Laíssa Muniz da Silva

O  presente  trabalho  refere-se  à  pesquisa  de  mestrado  intitulada  “O  ambiente  de 

abrigamento de crianças vitimas de violência”, defendida em agosto de 2011, pela primeira 

autora,  sob  a  orientação  do  segundo  autor.  Considerando  a  riqueza  das  formulações 

psicanalíticas  de  Donald  Winnicott  a  respeito  do  ambiente  suficientemente  bom, 

questionamos-nos se o acolhimento institucional1 tem sido capaz de suprir,  em termos de 

provisão  ambiental,  aquilo  que  teoricamente  consideramos  como  necessário  para  o 

desenvolvimento da criança.

Elegemos como objetivo de pesquisa a análise do cuidado institucional dispensado às 

crianças de uma instituição de acolhimento de um município no interior do Paraná, a fim de 

compreender a capacidade de o ambiente suprir as necessidades da criança em risco social 

devido à violência. Para isso, a metodologia proposta foi em primeiro lugar a observação da 

rotina da casa e, posteriormente, a entrevista semi-dirigida com os funcionários da instituição.

Para  a  análise  dos  dados,  selecionamos  o  autor  Donald  Winnicott,  que  em  suas 

formulações psicanalíticas, deu especial ênfase no papel da maternagem no desenvolvimento 

emocional de uma criança, principalmente nos primeiros meses de vida. 

Foi  pensando  no  quanto  a  privação  de  cuidados  pode  afetar  diretamente  o 

desenvolvimento  de uma criança,  podendo conduzi-la  a  uma tendência  anti-social,  que se 

justificou a necessidade de se pensar nas crianças que sofrem privações no âmbito familiar e 

que  talvez  sofram privações  no  âmbito  do  acolhimento  institucional.  Segundo  Winnicott 

(1947, p.69), “se há a possibilidade de se obter a história do desenvolvimento da criança, a 

existência ou não de um lar razoavelmente estável é um fato de importância primordial”. 

Se o ambiente familiar já foi palco de frustrações e traumas na criança, o ambiente de 

acolhimento  precisa,  necessariamente,  possuir  algumas  características  em  particular. 

1 A nomenclatura anterior para acolhimento institucional é “abrigamento”. Quando nos referimos à instituição de 
acolhimento, a mesma era, até 2011, conhecida como abrigo.
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Winnicott (1947, p.78) afirma que as crianças precisam de “estabilidade ambiental, cuidados 

individuais e continuidade desses cuidados” (itálicos do autor).

Pensando nessas questões e também no fato de que as instituições de acolhimento são 

ainda pouco conhecidas  e  pouco pesquisadas,  foi  que optamos por analisar  o cuidado no 

acolhimento institucional de um abrigo no interior do Paraná, a fim de compreender o que é 

proporcionar um ambiente de cuidado suficientemente bom para a criança.

Para  isso,  ressaltamos  a  importância  do ambiente  para  a  Psicanálise,  analisando  o 

desenvolvimento maturacional da criança quando associado a ela o cuidado materno, além da 

violência intrínseca à própria natureza humana.

A importância do ambiente na perspectiva da Psicanálise

Para efeito deste estudo, consideramos importante na teoria de Winnicott a ênfase na 

base do processo de desenvolvimento, que conta com um ambiente facilitador, no sentido de 

oferecer condições para a constituição do self.  A integração do self  é algo a ser alcançado 

pela interação com o ambiente suficientemente bom. Não se trata de ambiente idealizado, 

artificial como à primeira vista é possível supor, o autor se refere à provisão ambiental que 

inclui  tanto  atendimento  às  necessidades  físicas,  de  sobrevivência,  como  as  emocionais. 

Esperamos,  portanto,  que  um  abrigo  não  ofereça  apenas  cama  e  alimentação,  mas  uma 

referência para a criança sentir  que a ruptura com o grupo familiar  não irá interromper a 

constituição do “eu” que está em crescimento.  

Nossa referência é um ego adulto e maternal, que auxilie a criança na formação de seu 

próprio ego e na constituição do  self. O ser humano não sobrevive separado dos cuidados 

maternos,  “juntos formam uma unidade” essencial  para que a criança alcance a noção da 

própria  existência  (Winnicott,  1960,  p.40).  Isso  quer  dizer  que,  segundo  Winnicott,  a 

dependência  do  bebê  em  relação  ao  ambiente,  no  início  de  sua  vida,  é  absoluta,  e  a 

necessidade dos cuidados maternos é fundamental para o processo maturativo, até porque o 

desenvolvimento progride à medida que há repetidas ações suficientemente boas do ambiente. 

Conforme se dá o desenvolvimento, a dependência do ambiente passa a ser relativa, 

uma  vez  que  o  bebê  passa  a  experimentar  certa  independência,  mas  ainda  necessitando 
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experimentar a dependência. Se houver um progresso, sustentado por um ambiente favorável, 

o bebê poderá rumar à independência ambiental, significando que esse ambiente que cuidou e 

foi favorável, já está internalizado e que não há mais a necessidade de cuidados providos pela 

externalidade.  Isso ocorre em qualquer  estágio,  visto que as crianças  maiores  já  possuem 

noção  de  que  existem  como  pessoas  e  precisam  de  um adulto  para  continuar  a  existir,  

adquirindo autonomia conforme as condições ofertadas ao seu desenvolvimento.

Winnicott chamou de “suficientemente boa” aquela mãe que atende as necessidades de 

seu  bebê  por  meio  da  identificação  que  estabelece  com  ele.  No  entanto,  toda  a 

responsabilidade pelo provimento de um ambiente suficientemente bom não cabe somente a 

mãe. Winnicott (1960, p.44) afirma que o cuidado paterno satisfatório inclui três estágios: o 

de holding, que significa a sustentação física e psíquica que a mãe proporciona ao bebê; o da 

mãe e do lactente vivendo juntos, pois a criança ainda não é capaz de perceber os provimentos 

do pai; e o do pai, mãe e lactente vivendo juntos. O pai é o responsável pelo apoio externo do 

qual  a  mãe  necessita,  a  protegendo  da  realidade  exterior  e  a  capacitando  deste  modo,  a 

proteger a criança de fenômenos externos indesejáveis (Winnicott, 1962, p.68).

É devido à identificação inicial  da mãe com seu bebê,  denominada por  Winnicott 

(1956)  de  preocupação  materna  primária,  e  aos  cuidados  fornecidos  ao  bebê  de  forma 

espontânea  e  natural,  que  são  chamados  de  holding  (1960),  que  a  mãe  se  torna 

suficientemente capaz de impedir que o bebê atinja estados de ansiedade, fornecendo proteção 

através do ego maternal que auxilia e protege o fraco ego do bebê e também cuidados físicos 

de sustentação.

Esta condição natural de preocupação, desenvolvida na mãe psiquicamente saudável 

no final da gravidez, é descrita pelo autor como uma “doença”. Isso porque esse estado de 

devoção é a condição necessária para que a mãe identifique-se com seu bebê, e propicie à 

criança os cuidados necessários logo em seus primeiros momentos de vida.

Na  situação  de  acolhimento  institucional,  nos  questionamos  se  este  modelo  de 

ambiente está presente ou ao menos se aproxima do que seria psiquicamente saudável para o 

desenvolvimento da criança. O desafio de prover um ambiente suficientemente bom, no qual 

existe  uma  identificação  com  as  crianças  capaz  de  atender  suas  necessidades  físicas  e 

emocionais, foi analisado através das entrevistas realizadas.
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O cuidar na instituição de acolhimento 

Entendemos pelo cuidado dispensado à criança, todas aquelas atividades que permitem 

que a mesma seja amparada e acolhida em suas necessidades físicas, emocionais e sociais.  

Numa casa em que não há a figura de um pai e uma mãe, esse cuidado é dispensado por 

aqueles que assumiram esse papel, as cuidadoras. Não há como esgotarmos a análise de todas 

as características de cuidados que pudemos observar durante a realização da pesquisa, por 

isso,  elegemos  quatro  categorias  de  análise:  Masoquismo  x  Sentimentalismo;  A  criança  

obedece; Provisão Emocional e; Enfrentando a tendência anti-social.  No presente trabalho, 

somente a primeira delas será apresentada.2

Como queixa que aparece em todos os discursos dos entrevistados, temos a questão 

dos baixos salários e o excesso de trabalho. O objetivo de ressaltar o excesso de trabalho das 

cuidadoras não reside unicamente na extensão desse fato. O que pretendemos analisar com 

essa afirmação é a questão da oscilação inconsciente das cuidadoras entre amor e ódio, o que 

as leva, ora a uma submissão masoquista ao trabalho, ora a um sentimentalismo. 

Para Winnicott (1939) uma das características fundamentais da relação mãe-bebê é a 

presença do ódio na mãe, e a sua impressionante capacidade de não expressar esse ódio da 

forma como o sente, mas de sublimá-lo em outras reações. No entanto, este ódio gera na mãe 

sentimento  de  culpa,  que  se  expressa  ou  como  submissão  masoquista  ou  como 

sentimentalismo.

Winnicott (1939, p.100) afirma que,

um outro  método importante  para  lidar  com a  agressão  na  realidade  interna  é  o  método 

masoquista, por meio do qual o indivíduo encontra o sofrimento e, ao mesmo tempo, expressa  

agressividade, é punido e, assim, aliviado de sentimento de culpa, e desfruta de excitação e  

gratificação sexuais.

O que percebemos no comportamento das cuidadoras é que se submetem a uma rotina 

de  trabalho  exaustiva,  com  baixos  salários,  sem  reconhecimento,  justamente  devido  ao 

2 As demais categorias de análise encontra-se em: Silva, L. M. (2011). O ambiente de abrigamento de crianças  
vitimas de violência. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, Assis.
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sentimento de culpa resultante do ódio dirigido às crianças que não são seus filhos, crianças 

que são mais uma vez rejeitadas. Estamos diante de uma sujeição masoquista, um sofrimento 

que se justifica pelo sentimento de culpa do ódio que sentem. 

A  contrapartida  do  masoquismo,  também  resultado  do  sentimento  de  culpa,  é  o 

sentimentalismo. Winnicott (1939, p. 101) nos diz que,

por  trás  de  todo jogo,  trabalho  e  arte  está  o  remorso  inconsciente  pelo  dano causado na 

fantasia  inconsciente,  e  um  desejo  inconsciente  de  começar  a  corrigir  as  coisas.  O 

sentimentalismo contém uma negação inconsciente da destrutividade subjacente à construção. 

Tal  sentimentalismo  pode  ser  observado  no  momento  em  que  as  cuidadoras  são 

questionadas sobre como se sentem tratadas pelas crianças e como tratam as crianças que 

cuidam. Grande parte das respostas é a afirmativa de que sentem muito bem tratadas pelas 

crianças, que elas paparicam as tias, chamam de “minha princesa”, “você é linda” etc.

Concluindo

Essa agressividade, ou esse ódio inconsciente, faz parte da constituição de nós, seres 

humanos. Tal apontamento, não tem a intenção de condenar as atitudes das cuidadoras. Muito 

pelo contrário, acreditamos que somente com a interpretação de certas verdades inconscientes 

é que nos tornamos capazes de agir  sem atuações,  ou seja,  de um agir  consciente,  e não 

marcado pela culpa. 

Afinal, recorremos mais uma vez à Winnicott (1939), ao afirmar que um dos objetivos 

na  construção  da  personalidade  é  tornar  o  indivíduo  cada  vez  mais  capaz  de  drenar  o 

instintual. Para isso, é necessário um crescente reconhecimento da própria crueldade, que só 

então pode ser dominada e convertida em atividade sublimatória. 

Portanto, quanto ao cuidar das crianças, ficou claro que o excesso de atribuições do 

trabalho interfere  significativamente  na qualidade  do tempo gasto exclusivamente  com as 

crianças.  Abandonando a ilusão de que a  intituição  de acolhimento  poderá ser  suficiente, 

contentar-nos-emos com a possibilidade de que um ambiente com boas características pode, 



Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia 
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá                                                              ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________

pelo menos, amenizar a “doença” da criança que sofreu privações, seja pela violência, ou por 

outros motivos. 
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