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Prefácio.
Psicanálise e Clínica Ampliada 

numa Instituição Pública

Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”: a reco-
mendação de Tolstoi com a qual Larissa Paula Cagnani conclui 

este livro resume bem o que nele o leitor irá encontrar. A “aldeia” 
em questão é o abrigo público para crianças e adolescentes onde se 
desenvolveu o trabalho que nos relata; o “universal” é a série de con-
textos nos quais ele se inscreve, e cujo imbricamento determina as 
formas que tomou.

Por que falar em série de contextos? Porque, como em qualquer 
situação humana, eles são múltiplos – e a consideração atenta do 
modo como se interpenetram é essencial para compreender tanto o 
que ela tem de específico quanto os aspectos em que se revela típica 
de um gênero. Esse princípio epistemológico e de método, seguido à 
risca por nossa autora, torna seu texto – originalmente uma disserta-
ção de mestrado que tive o privilégio de orientar no Programa de Es-
tudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC/SP – um modelo 
de pesquisa bem pensada e bem conduzida: ao interesse intrínseco 
do conteúdo soma-se assim uma valiosa contribuição para quem, no 
curso de suas investigações, se deparar com problemas similares.

Contratada como psicóloga no que ela denomina Abrigo (com 
maiúscula, para distingui-lo da instituição “abrigo” em geral), Laris-
sa entra num universo estruturado por várias condições: o sistema 
público de assistência social, a rede municipal de proteção à infância 

4 Maternidade, adolescência e instituição      89
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(Serviços de Saúde, Conselho Tutelar, etc.), a organização do serviço 
na instituição, as relações no seio da equipe cuidadora e entre esta e 
os internos, as questões de cada uma das famílias cujo filho está abri-
gado, e assim por diante. 

A mais ampla dessas condições é a legistação que disciplina a 
assistência social no Brasil, a qual passou por grandes transformações 
ao ser adaptada aos mandamentos da Constituição de 1988. O pri-
meiro capítulo do livro apresenta, portanto, após um breve histórico 
das modalidades precedentes de cuidado da infância pelo Estado, as 
principais normas que o regem na atualidade1. Delas consta a que 
inclui nas equipes multidisciplinares atuando nas diversas instâncias 
a presença de um psicólogo; ela é requerida sobretudo nos casos de 
“média” e “alta” complexidade, ou seja, quando os vínculos familia-
res estão muito fragilizados, porém ainda não rompidos (primeiro 
caso), ou se encontram em frangalhos (segundo caso).

O que se espera do psicólogo no contexto da alta complexidade 
na Assistência Social? Basicamente, algo chamado “acompanhamen-
to psicossocial” de todos membros das famílias, visando à reinserção 
de crianças e adolescentes no ambiente familiar, à preparação para 
adoção caso a reinserção não seja possível, ou, se a adoção estiver fora 
do horizonte, a oferecer-lhe instrumentos para uma vida “autônoma” 
quando sair do abrigo. Por outro lado, documentos do Conselho Fe-
deral de Psicologia recomendam que a atuação do psicólogo neste 
âmbito não tenha como foco a “psicoterapia”, reservando esta para 
os que trabalham no campo da Saúde Mental.

Essa orientação, aparentemente clara no plano abstrato, tem no 
entanto um efeito paradoxal, cuja existência atrapalhou o início do 
trabalho de Larissa no Abrigo, e ao qual dedica uma bela análise no 
capítulo 2: muitos profissionais se sentem inseguros quanto aos li-
mites legalmente permitidos para suas intervenções na esfera da 
Assistência Social. Ao procurar atender às demandas e necessidades 
que surgem no trabalho prático, estarão “fazendo psicoterapia” ou 
“acompanhamento psicossocial”? 

Tal inquietação nada tem de absurda, pois, se ultrapassar a fron-
teira entre os dois, o psicólogo pode se ver advertido, ou até punido. 

1 No essencial, materializadas na Política Nacional de Assistência Social (2004) e na Norma 
Operacional Básica (2005), que organizam o Sistema Único de Assistência Social. Dele 
fazem parte instituições de diversos tipos; entre as que protegem a infância estão os 
abrigos, assim como os CREAS (Centros de Referência), as Casas-Lar, e outras

No entanto, é evidente que identificar dinâmicas familiares patológi-
cas e conversar sobre elas com os familiares, ou mesmo com a crian-
ça e o adolescente, é um trabalho terapêutico (o caso de Júlia, neste 
livro, ilustra o caráter tênue da distinção, e os efeitos inegavelmente 
positivos de uma intervenção que a transcende). Da mesma forma, 
se perceber que certos aspectos do relacionamento de um membro 
da equipe com determinada criança estão sendo prejudiciais a ela, e 
intervier junto ao dito membro no sentido de modificar sua atitude, 
como dizer que tal procedimento não é terapêutico (caso de Iara, que 
comentarei mais abaixo)?

A solução proposta por nossa autora para o dilema é simples e 
brilhante. Ela a constrói em duas etapas: primeiro, lembra que qual-
quer intervenção psicológica é, em sentido estrito, psicossocial, por-
que precisa levar em conta a realidade social e histórica do interessa-
do, inclusive em consultório privado – como escutá-lo deixando de 
lado sua a experiência profissional, sua situação econômica ou suas 
crenças religiosas, obviamente partes daquela realidade e que podem 
ter influência decisiva nos problemas dele? Na realidade da vida e do 
trabalho clínico, esfuma-se – digo bem, esfuma-se, não desaparece – a 
distinção formalística entre o “estritamente psíquico” e o “externo”.

Isso, porém, não conduz à “noite em que todos os gatos são par-
dos”, porque o segundo movimento é definir “psicoterapia”, de modo 
claro e correto, pela presença de um setting estruturado em termos de 
tempo e espaço, a partir da demanda de ajuda formulada por alguém 
que se compromete a observar o contrato psicoterápico enquanto o 
julgar útil para minorar suas dificuldades.

Assim conceituada, a psicoterapia se torna uma entre as moda-
lidades possíveis de algo mais amplo, a que Larissa chama clínica. 
Esta pode assumir as feições de uma terapia clássica, mas também as 
que autores como Fabio Herrmann e Jean Laplanche estudaram em 
detalhe: o primeiro as batiza como “clínica extensa”, o segundo como 
“Psicanálise extramuros”. As situações apropriadas a essas diversas 
práticas têm em comum o fato de não seguirem o protocolo estabele-
cido por Freud, nem as variações propostas pelos seus sucessores (e 
também por alguns terapeutas não psicanalistas, como Jung, Moreno, 
W. Reich e outros). 

Quer se deem em atendimentos brevíssimos ou isolados  – Freud 
escutando Catarina no hotel em que se hospedava, Winnicott em suas 
consultas terapêuticas no Hospital Paddington – quer sob a forma 
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de intervenções institucionais solicitadas para resolver determinados 
problemas da equipe (muitos exemplos na literatura psi), quer ocor-
ram em situações declaradamente não terapêuticas (como as entrevis-
tas de perícia judicial narradas por Claudia Suannes2, ou no trabalho 
com as costureiras descrito por Liz Mirim3, ambos citados por Laris-
sa), ou, ao contrário, num ambiente dedicado primariamente a res-
taurar a saúde do corpo (como no belo livro de Rubens Hazov Coura, 
A Psicanálise no Hospital Geral4), o fato é que o psicólogo pode perfei-
tamente utilizar seus conhecimentos para incentivar a produção de 
efeitos psicoterapêuticos – o que significa simplesmente mudanças para 
melhor na vida psíquica de quem atende – sem por isso precisar fazê-
lo num setting formalmente psicoterapêutico. 

O trabalho realizado por Larissa no Abrigo é um exemplo notá-
vel de como a noção de clínica ampliada pode trazer benefícios tanto 
para o profissional que se tiver preparado para exercê-la quanto para 
as pessoas a quem se dirigem suas intervenções, sejam os menores 
abrigados, seus familiares, ou membros da equipe de cuidadores. In-
sisto no item “preparação”, pois sem ela o psicólogo não tem condi-
ções de agir (nem, de resto, de não agir) com base em hipóteses bem 
fundamentadas sobre os processos psíquicos em jogo naquela dada 
situação. São estas hipóteses que lhe permitem decidir se, quando e 
como abordá-la, o que dizer e o que – embora tenha percebido – deve 
conservar para si, de que forma avaliar os resultados do que fez, etc.

É neste ponto que a Psicanálise pode fornecer instrumentos pre-
ciosos para a atuação do psicólogo no quadro da Assistência Social, 
e em especial nas condições específicas do abrigo para crianças e 
adolescentes. E por quê? Nas palavras usadas por Larissa, “porque o 
inconsciente está na fala, para quem sabe e se dispõe a ouvir.” O co-
rolário dessa afirmação – que me permito extrair por extenso – é que 
o dito inconsciente continuará a produzir efeitos, mesmo se nenhum 
dos envolvidos, inclusive o psicólogo surdo a ele, se aperceber da sua 
presença. É como na célebre resposta de Niels Bohr a Einstein, que se 
admirava de ver na porta da casa de campo do amigo uma ferradura 
pendurada: “Mas como?! Um cientista como você acredita nos pode-

2 A sombra da mãe: Psicanálise e vara de família, Casa do Psicólogo, 2011.

3 Vozes do silêncio: variações da clínica, tese de doutoramento em Psicologia, PUC/SP, 
2011.

4 São Paulo, Sarvier, 1996.

res dessa coisa?” “Claro que não, mas dizem que funciona mesmo se 
você não acreditar.”

Para que o leitor não pense que se trata de uma posição que 
Larissa e eu compartilhamos apenas “porque nos gusta”, convém ser 
mais claro: na perspectiva psicanalítica, o imediato – queixa, conflito 
intrapsíquico ou interpessoal, insegurança, comportamento proble-
mático – é compreendido como sintoma, isto é, como resultando de 
um jogo de forças cuja existência e cujo sentido permanecem ocultos 
para o sujeito. É à escuta disso que se dedica o analista, e, uma vez 
identificados os elementos que podem estar determinando aquele 
imediato, a reuni-los numa interpretação, que orientará sua atitude 
quanto a ele. 

Seja na prática analítica stricto sensu, seja na clínica dita ampliada, 
é importantíssimo distinguir a construção da interpretação da comuni-
cação dela ao interlocutor. A primeira nasce da atividade psíquica do 
analista, que começa por sua percepção do fenômeno, continua pela 
filtragem do que percebeu pela rede dos conceitos e hipóteses psica-
nalíticos (“isso é uma manifestação da ansiedade de castração”, “este 
sonho sugere que o sujeito se defende contra tal impulso”), e resulta 
num quadro razoavelmente coerente dos processos que possivelmen-
te estejam determinando aquilo que atraiu sua atenção. Outra coisa, 
completamente diversa, é dizer isso em voz alta – e um dos aspectos 
mais difíceis na aquisição do nosso ofício é aprender a avaliar quan-
do convém comunicar ao paciente a nossa interpretação, e quando é 
preferível abster-se disso.

O livro de Larissa está pontilhado de exemplos que comprovam 
sua sensibilidade a esses fatores: sua disposição de “abrir espaços” 
para ouvir as demandas explícitas (e também as implícitas) dos abri-
gados e dos educadores, a discrição e despretensão (que o leitor en-
contrará igualmente no seu estilo de escrita) com que identifica em 
diferentes situações do dia a dia os modos de atuação do inconscien-
te, seu esforço para buscar referências que a ajudem a pensar psica-
naliticamente sobre elas, demonstrando um invulgar talento para a 
pesquisa e uma notável capacidade de discernimento no uso que faz 
do que encontra – e, last but not least, o tato com que chama a atenção 
dos colegas e dos inquilinos do Abrigo para a maneira como, à sua 
revelia, estão contribuindo para gerar ou agravar o problema. 

Os três episódios que escolheu analisar mais a fundo confirmam 
quão acertada é a observação de Tolstoi que lhe serve de guia: é so-
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mente entrando nos meandros do singular que se pode atingir os ní-
veis nos quais, sem deixar de o ser, ele se revela análogo a outros (a 
este plano, os lógicos chamam de “particular”, significando próprio a 
alguns, mas não a todos), e também uma manifestação específica de 
algo que pertence à nossa humanidade em geral (plano denominado 
pelos lógicos de “universal”). Entre eles, o que me parece ilustrar de 
modo mais nítido o vigoroso trabalho de interpretação que torna tão 
boas as suas intervenções é o caso de Iara; por isso, vou me deter com 
algum detalhe na análise dos seus diversos momentos.

Após alguns meses no Abrigo, essa garotinha de cinco anos dá 
sinais de uma preocupante piora em suas condições emocionais: 
torna-se ansiosa e introvertida, e começa a urinar na cama. Larissa 
os compreende como uma regressão, e busca os motivos que podem 
tê-la provocado. Um deles é algo frequente na instituição: a reticên-
cia da equipe em falar com as crianças das vivências dolorosas que 
as levaram até lá, como se o silêncio tivesse virtudes curativas e a 
menção a elas induzisse somente tristeza e angústia. Eis o plano do 
particular, pois Iara compartilha essa situação com seus companhei-
ros. O que singulariza sua reação a ela é a enurese, e, nela, um aspec-
to intrigante: só ocorre quando um educador homem, Lúcio, está no 
plantão noturno. Compreensivelmente, ele fica perplexo, e chega a 
se sentir um pouco ofendido, pois toma muito cuidado no trato com 
Iara – justamente por ser homem, e haver suspeitas de que ela tivesse 
sido abusada sexualmente no ambiente familiar. Fosse isso verdade 
ou não, o fato (o que chamei atrás de “imediato”) é que quando ele 
ia acordá-la para ir ao banheiro ela já havia molhado a cama, o que 
nunca acontecia com as plantonistas mulheres.

Conversando com Iara, Larissa fica sabendo que ela pensava que 
Lúcio “ia ficar bravo” se precisasse acompanhá-la ao banheiro. Tal 
ideia é interpretada recorrendo a uma teoria da Psicanálise: seria con-
sequência de contatos anteriores com “homens violentos”, o que pa-
rece confirmado pela reação da menina a outro episódio, o ataque de 
fúria de um adolescente igualmente abrigado. Apavorada, Iara per-
guntou a um cuidador se “ele vai nos matar”: presença no inconscien-
te, portanto, de um personagem masculino agressivo, e da fantasia de 
ser atacada/machucada/invadida por ele. É essa fantasia que, por des-
locamento ou transferência, a faz ver em Lúcio uma nova encarnação 
do personagem temido, e é para evitar esse ataque que ela se previne 
urinando antes que ele apareça para conduzi-la ao banheiro.

Vemos aqui, claramente, como o raciocínio clínico da analista se 
move entre os planos do singular (esta menina, este sintoma), do par-
ticular (é a reação dela a uma realidade presente no Abrigo, o silêncio 
sobre o que dói), e do universal (a inerência do passado no presente, 
as angústias de agressão e retaliação típicas da infância, a defesa con-
tra elas sob a forma igualmente comum da enurese noturna, etc.).

O cenário está então preparado para que Larissa dê início a uma 
das mais argutas intervenções entre as que nos relata: percebendo 
que é de Lúcio que deve vir a iniciativa de alterar a dinâmica do seu 
relacionamento com Iara, chama-o para uma conversa e lhe fala do 
“projeto institucional” do Abrigo, do qual faz parte a autorização para 
que, como educador, ele se aproxime da menina. Parece-me eviden-
te que ela interpretou o comportamento “frio” do funcionário como 
sintoma de sua ansiedade de parecer intrusivo, e assim repetir algum 
trauma infantil dela. Porém, ciente da diferença entre construir uma 
interpretação e comunicá-la, não diz nada do gênero “você está com 
medo de se aproximar dela porque...”, etc. etc., o que, nas circunstân-
cias, provavelmente só aumentaria a aflição de Lúcio.

Em vez disso, servindo-se de outras teorias psicanalíticas (por 
exemplo sobre o papel do superego e do ideal do ego, ou sobre a im-
portância de um terceiro que representa a Lei, e nessa condição auto-
riza a manifestação dos afetos temidos pelo educador), “coloquei que 
ele poderia se aproximar de Iara (...), mostrando-se disponível para 
cuidar, educar, conversar e atender às suas necessidades” (p. 86).

Ou seja: uma intervenção admiravelmente terapêutica, e perfei-
tamente de acordo com a diretriz do “acompanhamento psicosso-
cial”, pois leva em conta o que Lúcio, sendo um homem na sociedade 
brasileira atual, pode abrigar em si em matéria de relação com sua 
própria sexualidade – em termos mais claros, as dúvidas sobre o que 
significa “ser homem” num momento de tantas transformações na 
relação entre os gêneros, e também o conhecimento por parte dele – 
nessa escala, recente no Brasil – sobre as consequências psíquicas e 
jurídicas da pedofilia, mesmo disfarçada.

Tudo isso subjaz, penso, à forma com que Larissa se dirige ao 
educador. Quanto ao conteúdo do que lhe diz, sugiro que esteja base-
ado numa série de interpretações concatenadas:

a enurese de Iara é um sintoma ligado a fantasias/lembran-• 
ças /angústias relativas a uma figura masculina agressora;
o distanciamento de Lúcio, além de expressar sua angústia • 
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de vir a fazer mal à menina se se mostrasse mais carinho-
so, poderia estar intensificando – e não reduzindo, como ele 
pensava – as fantasias dela de ser agredida por um homem 
(“ele vai ficar bravo”);
se Lúcio pudesse entender a diferença entre “carinhos de • 
pai” e “carinhos de homem”5, não precisaria temer tanto sua 
própria sexualidade, porque poderia sublimá-la em ternura 
e atenção (esta parece ser a interpretação-chave em que La-
rissa se apoiou na situação aqui esmiuçada.)

A referência ao “projeto institucional” do Abrigo tira Lúcio de 
uma posição dual (ele e Iara como indivíduos em enfrentamento nar-
císico) e o instala na de agente de uma instituição, com os direitos e 
deveres atinentes ao cargo que ocupa. Entre estes, o contato físico 
com Iara não apenas é permitido, mas ainda exigido, por ser parte es-
sencial da sua função de educador. Confortado pela referência a um 
ideal nobre e valorizado, e pela legitimação por parte da psicóloga 
– enquanto representante da Lei que organiza o serviço – de uma pos-
tura menos defensiva, ele vai conversar com Iara – e, pouco depois, 
esta cessa de fazer xixi na cama.

A sutileza com que Larissa agiu nesse caso aparece igualmente 
nos outros dois, o de Júlia e o do grupo de discussão que criou para 
as cuidadoras. Não é um dos menores méritos do seu livro o fato de 
trazer e analisar estas histórias, que expõem as dificuldades dos edu-
cadores no exercício da sua missão. São intensas e variadas, porque 
os confrontam com os pontos cegos da sua própria personalidade, ou 
com representações sociais fundamente arraigadas sobre o que é certo 
e o que é errado, sobre o que é natural e desejável no comportamento 
de uma criança e o que é oposto a isso. Uns e outras mobilizam afetos 
de ordem contratransferencial, que, como se pode imaginar, afetam 
negativamente a vida no Abrigo – não por serem em si malignos, mas 
porque encontram expressão em atuações sentidas como conformes a 
“bons princípios” morais. Analisar serenamente tais fatores contribui 
para evitar que se transformem em bloqueios para fazer o que preci-

5 Embora não empregada no texto de Larissa, a distinção proposta por Renata Udler 
Cromberg no livro Cena incestuosa (Casa do Psicólogo, 2001) aplica-se com pertinência 
ao caso. Este livro, aliás, será lido com proveito por todos os envolvidos com a assistência 
social a menores, tenham ou não estes sido alvo de abuso, porque vai fundo no exame da 
sexualidade infantil (além do que tem a dizer sobre a psicologia do abusador).

sa ser feito em benefício das crianças, argumenta Larissa com toda a 
razão – sendo parte integrante da missão do psicólogo que atua no 
contexto da assistência social.

A história de Júlia focaliza esse problema pelo ângulo da relação 
entre as profissionais e uma jovem mãe (16 anos) abrigada na institui-
ção, enquanto a do grupo de educadoras o aborda pelo viés dos con-
flitos surgidos entre elas a propósito de questões do dia a dia, da falta 
de comunicação devida a horários diferentes de trabalho, e também 
a tentativas de tratá-las como meras questões administrativas – por 
exemplo, quando a coordenadora do Abrigo sugere que os relatórios 
escritos no “livro de bordo”, e que servem para quem chega saber o 
que ocorreu com as crianças enquanto esteve ausente, sejam “mais 
objetivos”. Embora bem intencionada, tal medida acabou por tampar 
um canal de expressão de inquietações legítimas, agravando portanto 
os conflitos em vez de os solucionar. Em ambos os casos, e sem pre-
cisar “posar de psicanalista”, Larissa realiza um trabalho analítico de 
primeira qualidade – mas é melhor deixar o leitor descobri-lo por si 
mesmo (capítulos 4 e 5).

As “Considerações Finais” retomam o que aprendeu no ano e 
meio em que durou sua atividade no Abrigo, e também no percur-
so reflexivo cujo resultado é o presente livro. Neste trajeto, deparou-
se com vários autores, entre os quais sobressai a figura de Françoise 
Dolto – e é sinal da sua maturidade como pesquisadora, como disse 
antes, a maneira como dialoga com eles. 

Gostaria de concluir este Prefácio chamando a atenção do leitor 
para um ponto importante: os capítulos sobre a história do acolhi-
mento à infância desvalida e sobre a função do psicólogo no quadro 
da Assistência Social colocam para o profissional a mesma exigência 
que Larissa pôs em prática no que se refere às crianças e adolescentes 
com os quais conviveu – a de recuperar a história, para assim explicar 
como se chegou à situação atual. 

Esse elemento de continuidade introduz coerência no que acon-
teceu (no plano individual para uns, no coletivo para outros), e favo-
rece a construção de uma identidade que possa ser assumida como 
própria. Enquanto substrato que permanece através das mudanças 
trazidas pela vida – de novo, individual ou coletiva – a identidade é 
o que permite dizer “fui (fomos) aquilo, hoje sou (somos) isso”, sem 
nos perdermos na confusão, e nos permitindo criar de nós mesmos 
uma imagem narcísica satisfatória (sempre, naturalmente, atentos às 
possibilidades de autoengano inerentes à nossa espécie).



O
  

T
ra

ba
lh

o 
 d

o 
 P

si
có

lo
go

  
n

o 
 A

br
ig

o 
 I

n
st

it
uc

io
n

al

20

Introdução

A atuação do psicólogo na área da Assistência Social é recente e 
dissertar sobre esse tema não é uma tarefa simples. O meu in-

teresse pela atuação e pesquisa nesta área nasceu no período em que 
cursava o nível de graduação em psicologia, especificamente quan-
do cumpri estágios nesse campo. Por meio deles tive o privilégio de 
acompanhar a implantação de alguns serviços, de maneira que o de-
sejo de me tornar psicóloga passou a estar atrelado à expectativa de 
fazer parte da execução dessa política.

Iniciei minha prática como psicóloga no CREAS – Centro de Re-
ferência Especializado de Assistência Social, através de um contrato 
temporário e, após quase dois anos de contrato nesse serviço, fui sele-
cionada para ocupar a função de psicóloga no Abrigo6, onde trabalhei 
por um ano e meio. Após seis meses, ingressei no mestrado com o ob-
jetivo de pesquisar a respeito da atuação do psicólogo na Assistência 
Social. Tendo em vista que as inquietações advindas dessas práticas 
foram inúmeras e por haver poucas publicações que abordassem o 
trabalho do psicólogo em abrigos institucionais ou casas lares, meu 
problema de pesquisa começou a ser moldado. Por outro lado, encon-

6	 Utilizarei	a	palavra	Abrigo	com	a	primeira	letra	maiúscula	quando	fizer	menção	ao	abrigo	
institucional pesquisado, para que assim o leitor possa perceber mais facilmente que estou 
me	referindo	a	este	serviço	em	específico	e	não	a	todos	os	abrigos	institucionais.	

Se fosse preciso ainda uma vez ressaltar a importância de que o 
mestrado corresponda a um nível elevado de exigência – como tem 
sido a postura do nosso Programa – o de Larissa cumpriria muito 
bem essa função. Porque se empenhou a fundo na redação de um tex-
to exemplar pela riqueza de informação, pelo uso criterioso da biblio-
grafia e pela finura das análises, ela tem todo o direito de o considerar 
como “o início de novas indagações e de novas caminhadas”.

Que o fruto delas seja tão consistente quanto este primeiro 
 passo!

Renato Mezan


