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RESUMO

Acreditamos que a produção dos estigmas está em nosso cotidiano, dentro de nossas relações, e são formadas através dos nossos discursos e 
ações que atribuem uma identidade ao sujeito, tomando-o por completo. Trazendo esta concepção para o tema em questão, nos deparamos com 
conceitos como criança abandonada, carente, delinquente juvenil, isto sem contar com a associação que passou a ser feita entre criança pobre e 
menor desde o Código de Menores de 1927. Produzia-se, assim, já naquela época, um modelo em relação às crianças que fossem 
institucionalizadas. O tema que foi abordado neste trabalho refere-se ao papel do psicólogo nas instituições de acolhimento dentro do processo 
de humanização das crianças institucionalizadas. O objetivo geral do mesmo é compreender como o profissional de psicologia pode atuar de 
forma a promover esse processo e contribuir para o afastamento do estigma imposto pela sociedade. Para alcançar tal objetivo, tratamos de 
compreender a relação de estigma e criança institucionalizada, buscando entender como se deu essa relação e os marcos históricos que 
contribuíram para a mesma na sociedade, como a perspectiva do Código do Menor (1927) e as mudanças com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990). Iremos entender o papel do psicólogo dentro das instituições de acolhimento infantil; definir estigma; analisar a relação de 
estigma e crianças institucionalizadas; entender o que é processo de humanização nas instituições de acolhimento infantil e; identificar qual o 
saber que o psicólogo possui que pode contribuir com o processo de humanização nas instituições de acolhimento. Esta pesquisa foi realizada 
através de levantamento bibliográfico de natureza qualitativa e finalidade descritiva. Além disso, foi realizada também uma entrevista com uma 
psicóloga que atua em uma instituição de acolhimento de adolescentes do sexo masculino no Município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As 
leituras que compõem a coleta de dados foi do tipo seletivo, pois tal procedimento permite selecionar o material que corresponde aos nossos 
objetivos. Vimos, até o presente momento, que o profissional de psicologia possui um papel muito próprio no processo de humanização nas 
Instituições de acolhimento. Foi observado inicialmente um movimento dos psicólogos em desviar-se de práticas assistencialistas e/ou 
repressivas.  A prática da psicologia procura ser  baseada na escuta ativa para os acolhidos e funcionários da Instituição, tornando a práxis mais 
humanizada. Percebemos a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a temática, visto que ainda há muitas dificuldades encontradas 
relacionadas ao tema proposto para estudo.
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