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RESUMO 

 

 

 

A questão da vulnerabilidade infanto-juvenil adquiriu maior profundidade durante a 

pandemia no mundo e no Brasil. Apesar do extenso histórico dos fatores e das condições 

de produção da vulnerabilidade no Brasil afetando infâncias, não houve maior inclinação 

do olhar e de ações capazes de acionar profundas políticas públicas em prol de menos 

violências e de efetiva proteção ao público infanto-juvenil. A educação nas instituições 

escolares e não escolares apresentam potencial ao esclarecimento e encaminhamentos em 

prol da segurança emocional de crianças e adolescentes. Partindo desta tese, a pesquisa 

tem por objetivo explicitar o potencial terapêutico da ludicidade junto a um grupo de 

crianças em situação de vulnerabilidade (s), de uma instituição não escolar. Os objetivos 

específicos são a) caracterizar a condição de vulnerabilidade infantil; b) identificar as 

possibilidades terapêuticas do lúdico com foco na vulnerabilidade infantil; c) investigar 

sobre impactos do lúdico no âmbito sócio emocional das crianças. O estudo aprofunda o 

potencial pedagógico da ludicidade oferecendo bem-estar capaz de produzir segurança 

emocional. O estudo busca aportes teóricos em Ruf (2018), Winicott (1975). A 

metodologia da pesquisa, de caráter qualitativo, utilizou os instrumentos: o estudo da 

instituição não escolar, entrevista online com o psicólogo que atende o público infanto-

juvenil e as famílias em situações de vulnerabilidades que a procuram e entrevista à 

professora de educação infantil em comunidade vulnerável. Compreendeu-se que a 

formação de professores necessita incluir o tema da vulnerabilidade X segurança 

emocional segundo os princípios de Winnicott e da Pedagogia de Emergência. As ações, 

lúdico artísticas constituem recurso potente a fim de amenizar os traumas diante do 

conjunto de vulnerabilidades vividas nos contextos em que habita o público infanto-

juvenil. 

 

Palavras chave: vulnerabilidade; ludicidade; segurança emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUME 

 

 

 

The issue of children and youth vulnerability gained greater depth during the pandemic 

in the world and in Brazil. Despite the extensive history of the factors and conditions of 

production of vulnerability in Brazil affecting childhood, there was no greater inclination 

of the gaze and of actions capable of triggering profound public policies in favor of less 

violence and effective protection for children and adolescents. Education in school and 

non-school institutions has potential for clarification and referrals for the emotional 

security of children and adolescents. Starting from this thesis, the research aims to explain 

the therapeutic potential of playfulness with a group of children in a vulnerable 

situation(s), from a non-school institution. The specific objectives are a) to characterize 

the condition of child vulnerability; b) identify the therapeutic possibilities of play with a 

focus on child vulnerability; c) investigate the impact of play on children's socio-

emotional scope. The study deepens the pedagogical potential of playfulness offering 

well-being capable of producing emotional security. The study seeks theoretical 

contributions in Ruf (2018), Winicott (1975). The research methodology, of a qualitative 

nature, used the following instruments: the study of the non-school institution, online 

interview with the psychologist who serves children and adolescents and families in 

vulnerable situations who seek her and interview with the kindergarten teacher in 

vulnerable community. It was understood that teacher education needs to include the 

theme of vulnerability X emotional security according to the principles of Winnicott and 

Emergency Pedagogy. The playful, artistic actions constitute a powerful resource in order 

to alleviate traumas in the face of the set of vulnerabilities experienced in the contexts in 

which the children and young people live. 

 

Keywords: vulnerability; playfulness; emotional security. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As muitas faces da vulnerabilidade infantil, seja na vida de crianças abonadas, seja 

na vida das crianças em situação de precariedade de sobrevivência, mantém-se 

superficialmente ou não abordadas nas propostas de formação continuada de educadores. 

As vulnerabilidades infantis traduzem as fragilidades inerentes ao sujeito criança e 

adolescente, porém, tornam-se acentuadas pela incidência de variáveis a começar pelas 

concepções de infância, criança e adolescente, reproduzidas entre os adultos responsáveis 

por crianças e adolescentes assim como por suas condições de vida.  

No ambiente escolar, embora os familiares não relatem aos professores como 

acontece o cotidiano das crianças e dos adolescentes no turno inverso ao da escola e os 

professores não investigam, são as próprias crianças que em algumas situações expressam 

como vivem, o que experimentam, o que sofrem, o que sentem. As manifestações podem 

ser pelo olhar, através de uma frase ou outra, indicando como são tratadas pelos adultos, 

o que os adultos lhes dizem, ordenam, proíbem, permitem, cuidam ou não, aconchegam 

ou não. Nem sempre as crianças são capazes de perceber e distinguir o que lhes acontece, 

todavia, tanto as experiências prazerosas quanto as desagradáveis deixam marcas. As 

crianças começam a distinguir o que lhes acontece quando vivenciam situações opostas 

ao que vivem ou quando são interrogadas ou quando, ao ouvir histórias, nelas encontram 

personagens em situações com as quais se identificam. Nessas oportunidades, há o 

encontro de parâmetros para elaborar questões ou tecer comentários sobre suas vidas e 

situações marcantes assim como, identificar que os personagens das histórias 

encontraram soluções para seus problemas, gerando sensação de alívios para as angústias 

sentidas. 

É no convívio direto dos professores com as crianças que as vulnerabilidades são 

intuídas, percebidas, ao juntar esboços das manifestações infantis, seja através de atitudes, 

de instabilidades emocionais, relacionais ou através de desempenhos instáveis no 

processo de aprendizagem.  Oferecer um suporte afetivo a fim de contribuir à diminuição 

dos impactos das vulnerabilidades nas crianças, é um desafio que remete a estudos menos 

superficiais.  

A ideia de desenvolver esse estudo surgiu a partir dos vários acontecimentos que 

estamos vivenciando atualmente com as crianças e adolescentes. A cada dia, há novas 

notícias dramáticas envolvendo crianças negligenciadas por adultos relapsos; submetidas 

a relacionamentos abusivos de pais violentos; submetidas a abusos sexuais, drogas na 
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infância, trabalho infantil, fome e abandono. Essas situações traumáticas vão deixando 

marcas para a vida toda dos pequenos. Com a falta de afeto e carinho na vida dessas 

crianças, elas acabam encontrando na escola ou em instituições o seu principal refúgio de 

segurança. Nesse contexto, a pesquisa tem a proposta de identificar o potencial 

terapêutico da ludicidade para as crianças em situação de vulnerabilidade.  

 O respeito à característica infantil de brincar pode ser insuficiente diante das 

complexas vulnerabilidades que atingem as crianças e adolescentes, portanto, é nesse 

sentido que o presente projeto de pesquisa está sendo proposto com o intuito de responder 

ao seguinte problema: de que forma a ludicidade apresenta potencial terapêutico junto a 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? 

O objetivo da pesquisa, partindo desta tese, é explicitar o potencial terapêutico da 

ludicidade junto a um grupo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

(s), de uma instituição não escolar. Visando responder a essa questão, foram traçados os 

objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento do estudo: a) caracterizar a 

condição de vulnerabilidade infantil; b) identificar as possibilidades terapêuticas do 

lúdico para amenizar a vulnerabilidade infanto-juvenil; c) investigar sobre impactos do 

lúdico nos aspectos sócio emocionais no público infanto-juvenil em situação de 

vulnerabilidade. 

Diante dessas considerações, o tema da pesquisa justifica-se pois cabe à escola e 

às instituições não escolares, aos professores e profissionais que nelas atuam, oferecer 

clima de segurança emocional às crianças e adolescentes tomando a ludicidade como uma 

potente ferramenta. Justifica-se a escolha da instituição não-escolar pela oferta de apoios 

à comunidade próxima geograficamente e que se caracteriza pelas vulnerabilidades 

extremamente visíveis e o tráfico de drogas que a afetam. 

Considerando que a pesquisa foi desenvolvida numa instituição não escolar, 

compreende-se que os resultados, em sendo divulgados, poderão contribuir para reflexões 

a outras instituições escolares ou não escolares. As práticas mobilizadas na instituição 

não escolar e resultados colhidos servem de exemplo.  

A metodologia de pesquisa de caráter qualitativo valeu-se da consulta documental 

sobre o trabalho da instituição e da entrevista online, com o psicólogo que atua na 

instituição ACBERGS com crianças e familiares em situação de vulnerabilidade. Em 

contraponto, valeu-se de entrevista com professora de educação infantil, de escola situada 

em bairro da periferia urbana do município de Cruz Alta. 
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O trabalho foi organizado por partes, abordando na 1ª.  parte a compreensão sobre  

vulnerabilidade, definindo-a e tendo por suporte as discussões atuais sobre as condições 

de produção da vulnerabilidade uma vez que as situações de pobreza eram pensadas como 

uma inadaptação individual com relação à sociedade enquanto passou-se a questionar a 

sociedade sobre sua incapacidade de inserir a todos; aborda-se em decorrência, tipos de 

vulnerabilidades e concepções; na  2ª. parte, aborda-se a ludicidade terapêutica,  com base 

nos estudos desenvolvidos por Winnicott (1975) e  por Bernd Ruf (2018) sobre o trauma 

e a pedagogia de emergência e apresenta-se as possibilidades terapêuticas por meio da 

ludicidade; na 3ª. parte, apresenta-se e analisa-se o trabalho desenvolvido pela instituição 

objeto da pesquisa, os dados obtidos junto ao psicólogo que atua na ACBERGS bem 

como os dados obtidos junto a professora de educação infantil sobre a atuação com 

crianças em situações de vulnerabilidades; finaliza-se o relatório da pesquisa de 

conclusão de curso com as Conclusões provisórias indicando que compreendeu-se que a 

formação de professores necessita incluir o tema da vulnerabilidade X segurança 

emocional segundo os princípios de Winnicott e da Pedagogia de Emergência. As ações, 

lúdico artísticas, constituem recurso essencial a fim de amenizar os traumas diante do 

conjunto de vulnerabilidades vividas nos contextos em que habita o público infanto-

juvenil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2. 1. As vulnerabilidades que atingem as crianças contemporâneas 

  

O cenário da vida da maioria das crianças brasileiras é o mais diversificado 

possível diante do caldeirão cultural de que se constitui o país bem como, diante da 

extensa desigualdade social, acentuada durante o período da pandemia. As condições de 

vida que os adultos podem oferecer às crianças estão relacionadas a histórias de vida em 

que estão presentes as relações familiares, o nível de escolarização, da formação 

profissional, das oportunidades profissionais, culturais, condições habitacionais e de 

territórios habitados, transitórios ou permanentes. Essa diversidade é facilmente 

identificável na maioria das cidades brasileiras bem como há índices decorrentes de 

mapeamentos sobre as piores e melhores cidades para se habitar (Índice dos Desafios da 

Gestão Municipal 2021). O quadro geral da realidade brasileira permite inferir que os 

tipos de vulnerabilidades que atingem as crianças são muito semelhantes ao longo do 

território brasileiro. No entanto, há necessidade de definir a vulnerabilidade a fim de 

aprofundar a discussão e relacionar com os conceitos de infância e criança. 

A vulnerabilidade, de origem do vocábulo do latim vulnerare, significa ferir, 

lesar, prejudicar, e 'bÄlis - suscetível a - teria dado origem à palavra vulnerabilidade 

(Janczura, 2012: 301). Na área da Bioética, o conceito de vulnerabilidade como condição 

inerente ao ser humano, naturalmente necessitado de ajuda, diz do estado de ser/estar em 

perigo ou exposto a potenciais danos em razão de uma fragilidade atrelada à existência 

individual, eivada de contradições (Neves, 2006: 157). O ser humano vulnerável, não 

necessariamente sofrerá danos, mas está mais suscetível a eles uma vez que possui 

desvantagens para a mobilidade social, terá dificuldades para acessar melhor qualidade 

de vida em sociedade em função de sua cidadania fragilizada. 

Compreende-se que a vulnerabilidade definida como condição de fragilidade, não 

se dá apenas de forma individual ou desencadeada por uma única causa ou situação. Por 

isso, compreender a vulnerabilidade inicia pelo entendimento do conceito e a seguir, pelas 

condições de produção da vulnerabilidade.  

https://www.desafiosdosmunicipios.com.br/ranking_inicio.php
https://www.desafiosdosmunicipios.com.br/ranking_inicio.php
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A avaliação das vulnerabilidades é um exercício complexo pois examina as 

condições individuais da pessoa e o local social por ela ocupado. O conjunto de aspectos 

da vida particular e coletiva, das condições socioambientais em que a pessoa vive e o 

atendimento que as instituições público-sociais conseguem dar às necessidades, são 

determinantes da fragilidade da pessoa.  

Os diferentes campos da vulnerabilidade merecem atenção a fim de compreender 

a dimensão da vulnerabilidade de cada pessoa. A vulnerabilidade individual, a social e a 

programática, embora se atravessem, apresentam características diferentes. A 

vulnerabilidade individual diz respeito ao conjunto de informações que a pessoa possui e 

sua capacidade de elaboração das mesmas bem como, de tomar decisões práticas para sua 

vida.  

A vulnerabilidade social resulta de diversos fatores que acabam colocando grande 

parte da população em uma situação de exclusão social. Entre eles podemos citar a 

questão racial, histórica, de gênero e orientação sexual, condições de moradia, trabalho, 

pouco recurso financeiro, acesso à educação. Engloba ainda os acessos a informações, 

serviços, a bens culturais e saúde. Questões como essas fazem com que grande parte da 

população sofra com falta de oportunidades e representatividade, acabando por viverem 

em situação de fragilidade por não poder ter o mesmo acesso a recursos que outros grupos 

sociais possuem. 

Muitos jovens enfrentam dificuldade na busca do seu primeiro emprego, 

simplesmente por residirem em bairros de periferia e não gozarem de uma educação de 

qualidade e qualificação profissional, fatores esses primordiais para ingressar no mercado 

de trabalho. Isso acaba gerando frustração e falta de perspectiva em relação ao futuro, 

fazendo com que esses jovens se voltem ao pensamento de serem sujeitos incapazes, 

facilitando o seu envolvimento nas atividades ilícitas. 

A vulnerabilidade programática, refere-se a oferta e acesso a políticas públicas e 

privadas, ao grau de compromisso e monitoramento dos programas nos diferentes níveis 

de atenção.  

Tomando por base a exclusão que afeta dois terços da população brasileira devido 

a desigualdade social, só na década de 70 é que acontece uma mudança de entendimento 

sobre a pobreza. As situações de pobreza eram pensadas como uma inadaptação 

individual com relação à sociedade e a seguir, passou-se a questionar a sociedade sobre 
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sua incapacidade de inserir a todos. É a partir dessa posição que iniciam as discussões 

atuais sobre o assunto.  

A visão macro da desigualdade social no território brasileiro indica o quanto a 

realidade micro torna-se frágil, vulnerável e de risco, tanto para adultos quanto para 

crianças. A família, como instituição de proteção à criança, encontra grandes dificuldades 

no desempenho deste cuidado. Situações de miséria e empobrecimento configuram 

famílias e contextos que propiciam rupturas e vulnerabilidade de vínculos e afetos. 

Famílias desestruturadas, com princípios contraditórios, que se encontram em condições 

socioeconômicas degradantes, proporcionando cuidados precários básicos à infância 

criam fatores de risco ao desenvolvimento saudável do infante (Azevedo, 2006). Em 

territórios onde as condições de vida são precárias, a sobrevivência acontece geralmente 

em ambientes que se configuram de maneira hostil, já que as relações tendem a ser mais 

impessoais e os cuidados às crianças passam a ser de sua própria responsabilidade, e em 

alguns casos, de serem responsáveis pelo cuidado de seus irmãos menores, 

desempenhando funções inadequadas para suas idades. 

Seguindo esse raciocínio, a concepção de vulnerabilidade não está 

necessariamente atrelada à ausência ou precariedade no acesso à renda, mas também, às 

fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços 

públicos. 

A vulnerabilidade infantil atinge vários pontos da vida social da criança, e 

dependendo do que acontecer na sua infância, ela vai carregar para a vida toda o trauma 

adquirido. Muitas sofrem por discriminação social, abuso sexual, pobreza, falta de acesso 

à educação e principalmente a falta de afetividade entre a família, que é essencial desde 

o seu nascimento. 

Quando os pais/genitores são ausentes na formação e educação de seus filhos, 

criam situações de inibição, de barreiras de comunicação, de falta de afetividade, que em 

alguns casos, podem levar a um ambiente de violência. Essa violência pode ser física ou 

psicológica e em muitos casos praticada por familiares próximos, inclusive pelos próprios 

pais, como é de conhecimento público, como nos casos de abuso sexual. 

A violência contra crianças, em determinadas situações atingem contornos 

catastróficos, em que a ausência extrema de afetividade entre pais e crianças resulta em 

assassinatos como no caso ocorridos na cidade de Três Passos/RS, em que o pai e a 

madrasta, foram condenados pela morte do menino Bernardo Ugglione Boldrini 

(Wikipédia). Recentemente, outro fato ocorrido na cidade de Planalto/RS, em que a mãe, 
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teve a participação confirmada na morte de seu filho Rafael Mateus Winques (GZH, 

2020). 

Uma das principais vulnerabilidades que acontece com as crianças e adolescentes, 

são problemas relacionados com a família. A afetividade é um ator primordial para a 

criança crescer saudável e com a autoestima elevada e infelizmente muitos vivem em uma 

situação de miséria, e não só no lado material, mas em especial no aspecto afetivo. Casos 

de alcoolismo e drogas entre casais  resultam em agressões, é quando as crianças passam 

a ser vítimas desse convívio diário de rancor e ódio, fazendo com que as mesmas se 

adaptem, naturalizem  essa forma de violência, se tornando mais vulneráveis aos riscos 

de envolvimento com drogas, prostituição, gravidez precoce e até à prática do roubo. 

Essa falta de afetividade entre pais e filhos, em idade infantil, pode resultar em 

eventos inaceitáveis como os anteriormente mencionados. Portanto, as brincadeiras entre 

pais e filhos, a atenção, a observação, o diálogo, a interação, constituem instrumentos 

eficazes à boa formação social, psicológica e emocional das crianças. 

Quando ausentes estes instrumentos, a criança fica em situação de 

vulnerabilidade, podendo ser objeto de abuso sexual, inclusive no seio familiar; podendo 

ser objeto de violência psicológica, como por exemplo, através do  bullying; fica exposta 

a pornografia que em muitos casos se dá pelo acesso à mídia e internet; fica exposta a 

influência da violência através de programas televisivos, dentre outras formas variadas 

de violência, que maculam a formação e a socialização das crianças no seu convívio 

diário. 

Todas essas situações de riscos que ocorrem na vida da criança, resultam em 

traumas que carregam até a sua vida adulta, e a família é o principal responsável por isso 

enquanto é seu dever garantir uma infância saudável e segura, baseada em estudos e 

brincadeiras, que são direitos principais de toda criança, diferente das responsabilidades 

de um adulto. Por esse motivo que há o conselho tutelar; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDA); a 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), todos com o intuito de 

investigar, fiscalizar, defender e proporcionar segurança a todos jovens e crianças que 

estão em situação de risco e vulnerabilidade. 

Contudo, ainda há necessidade de muita prática para dar conta de tantos casos 

existentes de vulnerabilidades. São inúmeras as famílias que faltam com o cuidado e 

atenção para com as crianças e principalmente, o não comprometimento com a escola, 
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resultando em uma realidade pouco produtiva na vida dos mesmos, presas a uma vida de 

miséria e sofrimento. São sujeitos que não vivem uma vida digna de criança e sentem na 

pele a desigualdade social, a falta de acesso ao lazer, educação, conforto, comida, sendo 

vítimas da exploração sexual e de trabalho, resultando em uma autoestima baixa e sem 

perspectiva de vida.  

 

2.2.  Segurança emocional na infância e as vulnerabilidades 

 

Introduzindo o tema da segurança emocional na infância, parte-se da concepção 

de infância para em seguida expor a questão dos direitos das crianças.  

A história universal da infância, descrita por Ariés (1981), além de apresentar a 

evolução da concepção de infância ao longo de diferentes momentos históricos da 

humanidade, esclarece como o conceito evoluiu e como foi sendo pensada a escolarização 

das crianças.  

A palavra infância contém uma rica e complexa história que vai além da simples 

descrição de uma etapa da vida do Homem. De origem latina, “in-fale” etimologicamente 

indica “não fala”, condição essa do bebê. A interpretação indica que na infância a criança 

não tem nada a dizer e que apesar de falar não vale a pena ser escutada ou não merece ser 

escutada. A reflexão sobre o conceito de infância indica o déficit, a atribuição de um valor 

menor considerando um mundo que tem por parâmetro de medida o adulto por ter 

atributos valorados. A reflexão permite perceber que apesar da declaração universal dos 

direitos das crianças, inúmeras crianças, em diferentes sociedades, sofrem as 

consequências de sua inferioridade social e legal. 

Na Idade Média as crianças pareciam mini adultos, com as mesmas experiências 

de adultos, em diferentes campos, como no trabalho e em relação a sexualidade (ARIÉS, 

1991). Nesse período modifica-se a concepção de infância a partir de ideias relativas ao 

Homem e à sua natureza, porém, tendo por base o mundo dos adultos. Inicia a distinção 

entre a fase infantil e a adulta e que o Homem virtuoso seria fruto de um processo 

educativo. Com isso, ideias educativas são divulgadas e surge um sistema educacional no 

século XVII. No entanto, as diferenças sócio cultural entre os que frequentavam e os que 

não tinham/têm acesso à escola é tão acentuada que o conceito de infância não é inclusivo 

de todos e surgem os “menores” (GARCIA-MENDEZ,1994). 
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A criança atual que aqui se traz é, de um lado,  aquela que pode manifestar suas 

diferentes expressões e sensações diante das múltiplas experiências que lhe são ofertadas 

e delas usufruir com alegria, felicidade, ludicidade, no conforto de um lar com adultos 

presentes; a criança que aqui se traz, de outro lado, é aquela que foge da polícia nas 

favelas, que trabalha e é explorada, que vive a maior parte do tempo sem a presença 

amorosa de adultos apoiadores, que a escutam, cuidam e educam; a criança que aqui se 

traz é aquela que não compreende a escola e vice-versa, que é excluída da escolarização 

quando a escola não a vê tal como é e não a partir de um modelo criado no imaginário 

dos professores. As crianças e adolescentes que vivem a segurança emocional, podem 

sim, ser apresentados como futuro de uma nação. As demais crianças e adolescentes, que 

ainda hoje vivem numa infância minada pelas forças desiguais entre crianças e adultos, 

tal como descreveu o autor Ramos (1999, apud SILVA, 2002) sobre a história trágico-

marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XVI, são as desprotegidas 

e, por conseguinte, com futuros incertos. Como se vê, as desigualdades são de toda ordem. 

A história da infância brasileira merece atenção uma vez que os fatos ocorridos 

com crianças no século XVI não se esgotaram. Ainda há reprises na atualidade apesar dos 

avanços da sociedade em inúmeras áreas e da existência da Declaração dos Direitos da 

Criança (1959) e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990). No século XVI, 

as crianças, meninos e meninas, filhos de ninguém, que trabalhavam nas embarcações 

eram submetidos/as a terríveis situações em que menos do que as coisas, eram 

menosprezados e tratados na base de crueldades chocantes. Ressalta Ramos (1999, p. 49, 

apud SILVA, 2002) 

 

...crianças, menos afortunadas, quando não pereciam durante a viagem, 

enfrentavam a fome, a sede, a fadiga, os abusos sexuais, as humilhações 

e o sentimento de impotência diante de um mundo que não sendo o seu 

tinha que ser assimilado independentemente de sua vontade. Combater o 

universo adulto desde o início seria tentar vencer uma batalha que já 

estava perdida. 

 

 

Essa introdução orienta a reflexão sobre a segurança emocional das crianças, ainda 

hoje inacessível a todas elas. A segurança emocional resulta de um conjunto de 

seguranças. A segurança alimentar, da habitação, de um local adequado para o descanso 

físico, para a rotina de higiene e saúde, da segurança para o brincar, aprender, conviver, 

ter espaço para a comunicação positiva sem deixar de construir também uma disciplina 
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positiva. A segurança emocional é traduzida pela presença atenta de adultos para auxiliar 

as crianças na complexa tarefa de crescer. Ao contrário disso, há comprovações pela 

reiterada repetição de fatos resultantes das influências da racionalidade histórica do 

subjugo da criança pelo adulto. O caso noticiado do menino Miguel, filho de empregada 

doméstica, que despencou do 9º. andar de um prédio de luxo, analisado pelo psicanalista 

Contardo Calligaris (2020), expõe aspectos vigentes na realidade brasileira: o sistema de 

castas, inversão de valores e a evasão dos adultos na educação das crianças. A doméstica 

foi passear com o cão da patroa e a criança, ao permanecer no apartamento da patroa, quis 

estar com a mãe. A patroa cede, não se impõe e a criança entra no elevador e chega ao 9º. 

andar de onde se precipita. O psicanalista indica o desequilíbrio de valor entre o cão e a 

criança, e, mais do que isso, a atitude dos adultos que evitam frustrar as crianças ao 

entender que tê-las felizes, é uma prioridade. Calligaris (2020) conclui que a desigualdade 

social é cruel, porém, “Miguel morreu por viver num mundo com poucos adultos”, ou 

seja, adultos incapazes de acreditar que não perderão o amor das crianças se as frustrarem. 

Outro caso foi da menina escravizada por uma patroa que não a deixava dormir. Após o 

resgate pela polícia, a primeira pergunta da menina ao ser encaminhada a uma instituição 

foi se ali a deixariam dormir. O caso de grande repercussão foi do menino acorrentado 

dentro de um tonel, recebendo por alimento apenas cascas, trouxe outro retrato das 

crueldades do subjugo de adultos com crianças indefesas.  

Os casos trágicos contra crianças, desvendados nos dois últimos anos, período da 

pandemia do Corona vírus 19, representam uma amostra da grande quantidade de outras 

situações não desveladas. Além disso, propõe-se não esquecer de que os milhões de 

crianças que continuam analfabetas, é também uma trágica realidade diante da 

precariedade de vida a que estarão submetidas sem a habilidade da leitura e escrita, 

tratando-se de um direito regido pela constituição de 1988. 

A segurança emocional é um estudo fundamental para orientar a educação nas 

escolas e nas organizações não escolares que atendem o público infanto-juvenil. 

Considerando o papel da escola na sociedade, é nela que as crianças sistematizam e 

consolidam valores, atitudes e crenças. Aprofundar a temática e fazer dela um eixo de 

ação educativa constante, é uma prioridade ao considerar que há muitas realidades 

adversas vividas pelas crianças, em especial as mais desprovidas de condições 

socioeconômicas e da segurança emocional na família.  

No século XX, diante da constatação da ineficiência das instituições em realizar o 

trabalho pedagógico; com o advento da Segunda Guerra Mundial e por consequência, o 
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aumento do número de crianças e adolescentes órfãos e abandonados, surgem novas 

propostas para atender as necessidades desse público. Iniciaram os debates sobre os 

direitos das crianças através da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

crianças em 1989. Passou-se a defender a garantia do atendimento às necessidades, 

levando em conta a opinião das crianças e dos adolescentes. 

O Brasil foi influenciado na década de 80 e por consequência, na década de 90, 

foi formulado o Estatuto da Criança e do Adolescente dedicado à proteção integral à 

criança e ao adolescente. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a 

atenção das escolas e instituições às condições de vida das crianças e dos adolescentes 

tornou-se prioridade. Passou-se a analisar os novos arranjos familiares e condições de 

vida ofertadas às crianças; a exploração do trabalho infantil; a cooptação para o crime; o 

não acesso à escola e aos bens culturais; enfim, a todas as situações que ocasionam o 

aprofundamento das vulnerabilidades.  
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2.3. Traumas na infância e a intervenção pela ludicidade 

 

Estabelecer uma relação entre as vulnerabilidades que atingem as crianças e a 

ludicidade como espaço para amenizá-las, trata-se de um investimento na hipótese de que 

o brincar, em sendo a atividade inerente à infância e da criança, é campo propício para 

ultrapassar efeitos dos campos minados produzidos pelas diferentes vulnerabilidades.  

Os efeitos dos acontecimentos traumáticos são diferentes em cada fase da vida das 

crianças em desenvolvimento. Segundo o médico israelense Meron Barak (2006, apud 

RUF, p.68, 2018) no primeiro setênio do desenvolvimento infantil, vivências traumáticas 

afetam “a relação entre a organização vital (corpo etérico) e o corpo físico, sendo o 

sistema metabólico-motor o mais afetado”(RUF, 2018,p. 68). Por isso os sentidos básicos 

precisam ser fortalecidos nas crianças por meio do estímulo a imitações e ritmos 

confiáveis. No 2º. setênio, os traumas afetam a organização vital, a psique e o sistema 

rítmico e para tanto, sugere “O ensino deveria ser artístico e imagético. Euritmia, pintura, 

modelagem, música e todas as formas de arte têm efeito curativo”(RUF, 2018, p. 69). 

A psiquiatra infantil e de adolescentes Andrea Krüger (apud RUF, 2018), de 

Hamburgo, esclarece que os traumas e as experiências contínuas de estresse afetam muito 

o desenvolvimento e as consequências aparecem de forma acentuada no período escolar. 

Explicita que “O cérebro em desenvolvimento se concentra nas funções de 

sobrevivência” (RUF, 2018, p. 70) e ele se torna hiper alerta para perceber riscos. As 

consequências são os distúrbios de ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, 

dissociações, depressões, fobias e problemas de comportamento. “Ameaças de violência 

em bebês e crianças pequenas nos primeiros 33 meses de vida (inclusive na gestação) 

criam predisposições para inúmeras dificuldades de aprendizado e padrões de 

comportamento anormal”. (RUF, 2018, p. 70) Vítimas do passado têm grande 

probabilidade de se tornarem algozes no futuro. Explica Fietzek (2006, p 110, apud RUF, 

2018, p. 70): 

Vítimas tendem a se tornar pessoas violentas, sendo que homens acabam mais 

frequentemente se valendo de violência física e sexual, ao passo que as mulheres 

se valem predominantemente de violência emocional. [...] O desenvolvimento 

psicológico de uma criança é cunhado, em essência, pela maneira como ela é 

tratada. 
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 Os traumas se revelam de forma mais acentuada no período escolar em especial 

se a escola mobiliza grande pressão para o desempenho intelectual e social. Professores 

e educadores, bem preparados, identificarão os alunos que sofrem de sintomas com os 

quais não conseguem lidar e empregarão ferramentas adequadas para desenvolver o 

acolhimento, o acompanhamento, o fortalecimento da autoestima e resiliência. Levine e 

Kline, (2005, p.79, apud RUF, 2018 p. 76) esclarecem: 

 

Crianças traumatizadas normalmente não se concentram ou são 

desorganizadas e incapazes de levar a termo uma tarefa. Elas têm 

dificuldade de processar informações ou de entender o que lhes é 

solicitado. A tolerância a frustrações é reduzida, o que gera explosões 

repentinas, com brigas, agressões e autoagressões. [...] tendem a 

interromper e perturbar as aulas falando sem parar.  

  

As crianças traumatizadas têm suas vidas bastante afetadas e necessitam de muito 

apoio e carinho especiais. As abordagens educacionais para superação de traumas 

integram a Pedagogia do Trauma e a Pedagogia de Emergência com a função de 

contribuir à estabilização físico-corpórea, a somática, a psicossocial e a mental e 

biográfica. A compreensão da experiência traumática, “o porquê do trauma, [...] quais os 

sintomas de traumatização que podem se manifestar, [...] é capaz de amenizar o 

sofrimento psíquico e mental e proteger a vítima[...] de uma avaliação errônea de que ela 

está[...] doente”. 

A pedagogia de emergência aplica seus métodos artístico-pedagógicos nas 

primeiras semanas após um evento traumatizante e não deve ser confundida com 

intervenção terapêutica. Esse trabalho, fortalece a regeneração pela própria criança 

impedindo o surgimento de um quadro patológico ou a fim de amenizá-lo. Essa 

pedagogia, tendo em conta o que a criança traumatizada precisa, organiza um ambiente 

seguro para dormir, alegre, colorido; organiza a alimentação rica e equilibrada; cria um 

ritmo com higiene, calor, carinho, atenção, escuta, histórias, canções e brincadeiras 

interativas e, portanto, curativas, a fim de promover a reconexão da criança com seu 

corpo. 

Os traumas aprisionam e geram sentimentos de desamparo, de que o mundo 

desabou e não há visão de futuro diante de tantas incertezas e inseguranças. Essas 

experiências podem ser atenuadas por meio de projetos e planejamentos conforme a 

idade. “Projetos voltados às artes e artesanato, projetos ecológicos ou beneficentes podem 

tornar livres, [...] os potenciais criativos bloqueados e fazer com que competências para 
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agir voltem a ser experimentadas. Desse modo, a possibilidade de configurar o mundo e 

a própria vida é vivenciada novamente” (RUF, 2018, p. 133). As crianças, ao voltarem a 

experimentar suas competências, se redescobrem como capazes e eficazes, isso é 

curativo. 

Considerando que a escola e as ONGs – Organizações não governamentais e, 

portanto, não-escolares, são espaços propícios para amenizar os efeitos das 

vulnerabilidades vividas pelas crianças, convém reafirmar que, para as crianças, a 

brincadeira é uma experiência de autoprodução, isto é, elas se criam e se recriam ao 

brincar. Nesse viés, atividades (e aprendizagens) significativas para as crianças são 

aquelas que despertam seu interesse, geram prazer e convidam a penetrar no universo 

lúdico. 

As brincadeiras e jogos na educação infantil, tem um papel muito importante na 

vida social da criança. Brincar não é apenas um divertimento, vai muito além disso, é nas 

brincadeiras que as crianças conseguem simular os conflitos e situações da vida adulta, 

inclusive da sua vida familiar, permitindo assim expressar as suas emoções. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p. 27, v.01): 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem 

frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações 

cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de 

objetos substitutos. 

 

Cabe   ao professor disponibilizar vários jogos e brincadeiras de faz de conta, onde 

eles assumam algum papel, e assim, consecutivamente o aluno irá expressar suas 

emoções e sentimentos de forma involuntária, imitando a realidade em que vivem.  

Ainda, segundo o RCNEI (p.28, v.01) é por meio das brincadeiras que o professor 

consegue constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças tanto no 

emocional e afetivo, quanto na capacidade social que dispõem. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (p.36) a concepção de educar e 

cuidar é algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto os professores acolhem 

essas crianças, respeitando toda a sua vivencia e conhecimento já trazidos por eles do seu 

ambiente familiar e articulando em suas práticas pedagógicas. O objetivo é ampliar esse 

universo de experiências, diversificando e consolidando novas aprendizagens. 

O brincar é associado a diversão, ao prazer, porém segundo Winnicott (1975), 

essa atividade só dará prazer se for significada. "A significação do brinquedo depende do 
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uso de símbolos" e, nessa visão, o entendimento sobre o brincar não deve focalizar apenas 

o brinquedo em si, o objeto ou a atividade realizada pela criança e sim, a 

representatividade da atividade e da brincadeira. O brincar possibilita à criança quebrar 

barreiras da realidade, viver uma experiência que ganhará qualidade, adjetivos, 

"transitando" entre o subjetivo e o objetivo. O autor também chama atenção para o 

"lugar" em que a "experiência criativa" ocorre. Winnicott nomeia esse lugar de "espaço 

potencial", "terceira área da experiência" ou " zona intermediária". Elucidando, o brincar 

como espaço potencial, começa na relação com a mãe e depois é transposto para outras 

situações. Para o autor, que é psicanalista, o brincar além de universal faz parte da saúde; 

conduz a relacionamentos grupais e aponta que “a psicanálise foi desenvolvida como 

forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e 

com os outros." (WINNICOTT, 1975, apud KAWAGOE; SONZOGNO, 2006). 

O artigo intitulado “uma investigação sobre o brincar de Winnicott, no tempo e 

no espaço da creche: contribuições da psicanalise para a educação” buscou compreender 

o brincar de uma criança de três anos, inserida na creche, no seu tempo e espaço. O artigo 

foi elaborado com o intuito de demonstrar o despreparo de professores em analisar as 

questões emocionais do brincar diante das atividades livres, fato de grande preocupação. 

Foram realizadas várias observações durante as brincadeiras da criança, 

demonstrando os aspectos individuais, o contexto da creche e da pratica pedagógica. 

Foram observadas três categorias: a ansiedade de separação; a função de holding e a 

relação entre pares e adultos. Na categoria ansiedade da separação o pesquisador notou 

que a criança ao se despedir da mãe, aproximou se da professora e direcionou as mãos 

para as costas relatando que sua mãe tinha coçado suas costas e que estava com picada de 

mosquito, a professora conversou com ele e nada mais fez. A criança seguiu olhando a 

professora escrever e seguidamente colocou o dedo na boca perguntando sobre sua mãe, 

ainda inquieto e ao reparar na despedida da mãe de um colega, sobe na cadeira e fica 

analisando pela janela até a mãe sumir. Essas atitudes demonstram a ansiedade na criança, 

a agitação dela em consequência da falta da presença materna e isso nos leva a refletir 

sobre a importância do papel do professor em reconhecer o comportamento emocional da 

criança e favorecer estratégias para amenizar esse sentimento desagradável no seu aluno. 

Na categoria função de holding, significando todo o envolvimento de cuidado e 

suporte entre mãe e bebê desde a maternidade, foi percebido que a criança ao se despedir 
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da mãe corre para o colo da professora carregando consigo uma boneca, sem preocupação, 

porém quando senta no colo da professora, acolhe a boneca e cuida com muito amor e 

carinho, dando a entender que ela está repassando para a boneca todo o cuidado que ganha 

da sua mãe. Ao mesmo tempo que ela cuida a boneca, busca também o aconchego da 

professora. Winnicott se preocupa em chamar a atenção para que o professor seja 

sensitivo para esse tipo de sensibilidade da criança, sendo acolhedor e possibilitando o 

direito de o aluno exercer o seu próprio eu dentro da sala de aula. 

Na categoria entre pares e adultos a criança senta no chão e começa a brincar com 

peças de encaixe. Ela encaixa algumas peças e encosta no pé da professora, levantando 

diante do rosto da professora e ao notar o olhar dela, a criança retorna ao chão com as 

peças. Nesse momento deu para notar que a criança teve persistência na tarefa e buscou 

o contato da professora. Nessa categoria houve demonstração da comunicação, amizade 

entre as crianças, foram estabelecidos vínculos e muito desenvolvimento nas relações 

sociais. Com isso Winnicott enfatiza a importância de deixar a criança fazer atividades 

livres. 

O brincar pode ser um forte aliado nessa questão, pois é na brincadeira que a 

criança desperta sua imaginação, cria novas possibilidades e consecutivamente 

desenvolve novas aprendizagens. A criança passa a experimentar momentos agradáveis e 

desagradáveis, aprende a resolver os seus conflitos, contando com a comunicação entre 

colegas e professores, criando assim um vínculo afetivo. E é nesse momento que ela se 

sente mais agradável para expressar toda a sua vivência social, emocional e familiar, 

sendo possível ao professor compreender o comportamento do aluno. 

O ato de brincar tem um papel fundamental no desenvolvimento social da criança, 

é nesse momento que ela se desenvolve, cria suas fantasias, medos, criatividade, desejos 

e elabora o seu mundo a partir do seu campo de visão. A criança precisa experimentar, 

imaginar, observar, ousar, conviver com as mais diversas situações. Brincar com adultos, 

com outras crianças, com objetos, com o meio, é brincando com o outro que a criança 

desenvolve o convívio social. 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver 

algumas capacidades importantes tais como a atenção, a imitação, a memória, 

a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por 
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meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

(RCNEI, 1998, p.22 V.02). 

 

Destaca-se o quão é importante que a criança possa manipular objetos, 

brinquedos, interagir com outras crianças e principalmente, aprender de uma maneira 

lúdica, promovendo a criatividade, a autonomia, a reflexão, desbloqueando o que está 

impossibilitando a criança de se expandir. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia da pesquisa é de base qualitativa e segundo Vergara (2007, apud. 

Portal Educação): “As análises qualitativas são exploratórias, ou seja, visam extrair dos 

entrevistados seus pensamentos que foram livremente ditos sobre algum tema, objeto ou 

conceito”. Considerando o objetivo geral deste estudo, a metodologia de base qualitativa 

empregou a coleta de dados através da identificação do trabalho de uma organização não 

governamental e de entrevista enviada, por e-mail, ao psicólogo que atua na instituição e 

para contraponto, a entrevista com a professora de educação infantil que atua em escola 

pública de um bairro da periferia urbana do município de Cruz Alta/RS. A escola atende 

crianças de famílias em situação de vulnerabilidades. As questões abertas ao psicólogo e 

à professora, constam no anexo I e favoreceram a expansão das respostas contando com 

as experiências dos entrevistados. 

Por se tratar de um estudo que envolve diretamente a participação de seres 

humanos, o projeto de pesquisa foi submetido à avaliação e apreciação do conselho de 

ética e pesquisa vinculado a Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul (UERGS). 

Foram elaborados termos de consentimento livre esclarecido - TCLE e carta de anuência 

da instituição do participante e assinados pelos participantes do estudo. 

As respostas recebidas foram analisadas sob inspiração dos aspectos teóricos 

levantados. 

O maior benefício desta pesquisa está em refletir sobre os impactos do brincar em 

crianças em situação de vulnerabilidade social, bem como o entendimento dos 

profissionais que atuam com essas crianças sobre essa temática. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A decisão de tomar conhecimento sobre o trabalho desenvolvido por uma 

instituição não-escolar deve-se ao fato de estar próxima a uma comunidade que vive as 

diferentes facetas da vulnerabilidade e durante a pandemia ter continuado suas atividades, 

porém criando agrupamentos para atendimento. O contato com a escola pública municipal 

não progrediu devido ao momento pandêmico e a orientação de mantê-la fechada. A 

instituição selecionada atende diariamente famílias, crianças e adolescentes, assim sendo, 

entendeu-se que seria espaço propício para a investigação mais abrangente da abordagem 

da vulnerabilidade e a obtenção de resultados da assistência oferecida. 

A seguir, desenvolve-se a análise dos dados fornecidos pela presidência da 

instituição Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS e 

do psicólogo.  

... “entidade sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, de caráter assistencial, cultural 

e educacional, com sede na Rua irmã Maria José Trevisan, 10 - bairro Farrapos - Porto 

Alegre/RS de CNPJ Nº 90264268/0001-23”.  

Transcreve-se a seguir a descrição da instituição, fornecida pela presidência: 

A ACBERGS tem 35 anos de existência e foi fundada em 29 de 

novembro de 1983 por um grupo de dirigentes de creches comunitárias 

com intuito de fortalecer e qualificar os espaços de atendimento para 

crianças. Hoje a entidade congrega os interesses de 150 creches 

comunitárias no Estado do Rio Grande do Sul.  

Na trajetória da Defesa dos Direitos das Crianças e adolescentes 

destacamos que em 1990 a ACBERGS participou de forma ativa na 

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e na formação do 

Fórum e Conselho da Criança e Adolescente no Estado do Rio Grande do 

Sul. 

A ACBERGS atende 20 idosos no grupo de convivência e 264 crianças 

e adolescentes no contra turno escolar, através do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculo, priorizando as demandas da rede de 

proteção da criança e do adolescente. ACBERGS conta com 22 

funcionários e fornece diariamente entre lanches e almoços cerca de 662 

refeições.  

Atualmente o território está sofrendo um grande impacto social 

decorrente da construção da nova ponte do Guaíba: deslocamento; perda 

da terra; mudança do modo de vida; perda ou redução de fontes de 

ocupação e mudança de atividades econômicas que influenciam 
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diretamente as famílias; ou meios de sustento; crianças e adolescentes 

irão ou deverão mudar de escola, entre outros). O território possui um 

histórico com a reciclagem dos resíduos urbanos, e apresenta inúmeros 

focos de descarte irregular de lixo. Muitas famílias sobrevivem da 

catação e reciclagem. O bairro não apresenta infraestrutura para o 

escoamento da água das chuvas. Os alagamentos provocam invasão das 

águas nas casas e causam enormes prejuízos.  

A descrição parcial da realidade demonstra que há uma vulnerabilidade estrutural 

e social por falta de opções profissionais e que com certeza afetam a infância e 

adolescência reais. Nesse aspecto não se pode tecer comentários já que não se teve acesso 

a evidências. 

Grande parte da população dos bairros Navegantes, Humaitá e Farrapos 

estão em situações de vulnerabilidade social, são famílias que não 

conseguem dar conta de suprir as necessidades básicas de seus filhos, e 

enfrentam em seu cotidiano múltiplas expressões da questão social, 

dentre elas: drogadição, alcoolismo, mendicância, trabalho infantil, 

violência doméstica, sub-habitações, violência no território, entre outras. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um 

serviço complementar ao Serviço de proteção e |Atendimento Integral à 

Família (PAIF), e desenvolve atividades voltadas à prevenção de 

situações de vulnerabilidade e risco social. É um serviço realizado em 

grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com o 

objetivo de: 

•Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o 

desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; 

•Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas 

culturas e a promoção de vivências lúdicas;  

•Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;  

•Promover socialização e convivência. 

•Assegurar espaço de escuta qualificada, realizada pela equipe técnica, 

fortalecendo, prevenindo, promovendo e ampliando o universo 

informacional e proporcionando novas vivências para resolução de 

conflitos.  

Analisando a descrição depreende-se que a Instituição assume grande 

responsabilidade diante das atividades assumidas, acima enumeradas. O fato de não se 

obter acesso a membros da equipe técnica, devido ao momento pandêmico e de 

atendimentos parciais, evidências desse trabalho ficaram em aberto. 

Sobre os resultados dos apoios oferecidos ao público infanto juvenil, obteve-se as 

descrições abaixo: 

 

Aproveitamos para apresentar nossos cases de sucesso que tiveram 

cobertura televisiva. Trata-se de dois de nossos ex educando, os primos: 

Jaderson Cardoso de Freitas e Gabriel Cardoso Leal do Projeto Remando 

com a Cidadania, através de parceria com Clube do Remo GPA de Porto 
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Alegre/RS e que hoje estão contratados pelo clube de remo do Vasco da 

Gama, no Rio de Janeiro. Ambos medalhistas nacionais. E por último, 

nossos educandos, aos irmãos Andrei Luis Dorneles Santos e Alisson 

Gabriel Borges Dorneles, que devido a sua arte de dançar foram 

convidados para participarem de vinheta da abertura do programa no 

Jornal do Almoço, com o tema Funk-se. Programa dedicado a cultura no 

Funk, música e dança.  

 

Considerando a realidade do território, acima mencionada, conclui-se que existe 

um grande número de crianças e adolescentes que estão expostos a situações de risco e 

vivenciam situações de vulnerabilidade social ou já tiveram seus direitos violados. 

Público este que necessita de um espaço de acolhida e proteção no turno inverso da escola, 

onde encontrem subsídios para desenvolverem-se enquanto sujeitos de direitos e se 

tornarem protagonistas de sua história.  

Atualmente em nossos registros temos cerca de 250 solicitações para 

ingresso em nossa instituição, número que aumenta a cada dia. Na 

ACBERGS ofertamos o SCFV de 6 a 14 anos e o SCFV Trabalho 

Educativo de 14 a 17 anos. Então no turno inverso da escola são ofertadas 

aulas de musicalização, instrumentos musicais (violão, flauta, teclado), 

aulas de percurssão, de dança, informática, artesanato, reforço escolar, 

brincadeiras, passeios nas praças no entorno da entidade, passeios 

externos (sitio do Beto), apresentação musical de fim de ano Tetro São 

Pedro. Para os educandos de 14 a 17 anos, SCFV Trabalho Educativo, é 

ofertado aulas de cidadania, e laboratório de informática e corte e costura 

com introdução ao mercado de trabalho. 

 

A indicação pela instituição dos casos de sucesso entre os jovens atendidos, 

evidencia os impactos positivos da convivência com oportunidades lúdicas nos espaços-

tempos criativos, artísticos e esportivos como da dança e do remo, abrindo possibilidades 

sociais ou no mínimo, produzindo consciência sobre talento, autoestima, alternativas para 

projetos de vida. Não se obteve dados sobre a continuidade das atividades dos jovens. 

Por fim, a ACBERGS acredita na possibilidade de mudança e 

transformação do sujeito, e desenvolve um trabalho de qualidade, 

respeitando os princípios do ECA, da LOAS, do SUAS e Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, buscando atingir 

resultados cada vez mais positivos na transformação social. 

Público Atendido: 

Atendemos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com casos 

especiais até 18-19 anos. 160 -  de 6 a 14 anos    / 84 - de 15 a 17 anos / 

Grupo de idosos. 

Como é selecionado: 

A seleção é feita através de encaminhamento do CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, ou por iniciativa 

própria. A família encaminhada ou vindo de forma espontânea 

passa por entrevista com psicólogo ou assistente social, e de 

acordo com seu grau de vulnerabilidade é selecionada para vaga. 

Como o público acessa a instituição: através de encaminhando do CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, ou por iniciativa própria. 
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Trabalho desenvolvido: 

Ofertamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 

Veja no Google o que é este serviço. Pegue dados de referência do MDS. 

SCFV de 6 a 14.  E Trabalho Educativo de 14 a 17 anos. 

Profissionais: 

Cada serviço de convivência conta com uma coordenação, 4 

Educadores Sociais, um profissional de higienização e 2 Cozinheiras. Os 

profissionais Psicólogo e Assistente Social trabalham dando suporte 

técnico para todos profissionais, além dos atendimentos individualizados 

com os educandos e familiares.  

Levantamento de Resultados: 

  É realizado pesquisa de satisfação com os responsáveis 

familiares. É feito relatório anual das atividades. 

 

Aponta-se que o texto abaixo com a definição de vulnerabilidade foi resultado da 

questão endereçada à presidência da Instituição: Como o conceito de vulnerabilidade 

relacional está relacionado ao SCFV? 

Há uma infinidade de conceitos e definições para a expressão 

“vulnerabilidade”, conforme a abordagem das várias áreas do 

conhecimento. Na linguagem corrente, vulnerabilidade é “qualidade de 

vulnerável”, ou seja, o lado fraco de um assunto ou questão; o ponto por 

onde alguém pode ser atacado, ferido ou lesionado, física ou moralmente. 

Por isso, vulnerabilidade implica risco, fragilidade ou danos. Em breves 

palavras, vulnerabilidade relaciona-se à exposição a contingências e 

tensões e às dificuldades de lidar com elas. Nesse sentido, pode ser uma 

condição dos indivíduos e grupos frente a acontecimentos de diversas 

naturezas: ambientais, econômicas, fisiológicas, psicológicas, legais e 

sociais (MDS, 2013, p. 26). No âmbito da assistência social, são 

reconhecidas múltiplas situações de vulnerabilidade, que estão 

associadas às necessidades objetivas e subjetivas das pessoas. As 

necessidades objetivas estão relacionadas à dimensão material da 

existência - condições precárias de vida, privação de renda e privação de 

acesso aos serviços públicos. Já as necessidades subjetivas decorrem de 

experiências de violência, desvalorização, discriminação e exploração 

vivenciadas pelas pessoas no âmbito familiar, comunitário e social. Tais 

experiências levam à fragilização de seus vínculos afetivos e de 

pertencimento social, o que lhes expõem a riscos individuais e sociais, ou 

seja, a violações de direitos. É comum que as situações de vulnerabilidade 

social e relacional sejam vivenciadas concomitantemente. A situação de 

pobreza e suas variantes - como a extrema pobreza – somam-se a 

situações de fragilidade relacional no âmbito familiar e comunitário e 

impactam a convivência e a interação entre as pessoas, de modo que, em 

muitas ocasiões, elas perdem suas redes de apoio mútuo.  

 

Perguntou-se ao psicólogo os significados das siglas e a relação das mesmas com 

o trabalho desenvolvido, segue abaixo os esclarecimentos: 

Para prevenir a fragilização dos vínculos e protegê-los, o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), previsto na Lei nº 8.742/1993, oferta à 

população uma série de serviços e benefícios, além de programas de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF). O Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) integra o conjunto 

de serviços do SUAS e, junto com o Serviço de Proteção e Atendimento 
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Integral à Família (PAIF), oferece à população que vivencia 

vulnerabilidades sociais e relacionais oportunidades de reflexão sobre as 

questões vivenciadas em seu dia-a-dia e estratégias para potencializar os 

seus ativos. Nos grupos do SCFV, atividades de natureza artístico-

cultural, desportivas e esportivas e lúdicas são algumas das estratégias 

desenvolvidas para promover a convivência e a ressignificação de 

experiências conflituosas, violentas, traumáticas – as vulnerabilidades 

relacionais - vivenciadas pelos usuários. As vivências oportunizadas pelo 

serviço auxiliam na aquisição de repertórios de comunicação mais 

efetivos, no desenvolvimento de relações de afetividade emancipadoras; 

na valorização da cultura local e dos conhecimentos tradicionais da 

comunidade; na socialização e no sentimento de pertença; na construção 

de projetos de vida; na participação social, entre outras.  

 

A consulta sobre a ACBERGS prosseguiu com a questão sobre como selecionam 

ou priorizam o atendimento ao público que a procura e nos apresentaram a listagem 

abaixo: 

       Usamos essas legendas para situações prioritária e seleção para o SCFV 

1- Não está em situação prioritária 

2- Em situação de isolamento 

3- Trabalho Infantil 

4- Vivência de violência e /ou negligência 

5- Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos 

6- Em situação de acolhimento 

7- Em cumprimento de medida sócio educativa em meio aberto 

8- Egresso de medidas sócio educativas 

9- Situação de abuso e/ou exploração social 

10- Com medidas de proteção do ECA 

11-  Criança /adolescente em Situação de rua  

12- Vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiência 

 

A partir da descrição acima, compreende-se que as atividades desenvolvidas pela 

instituição: “para promover a convivência e a ressignificação de experiências 

conflituosas, violentas, traumáticas – as vulnerabilidades relacionais - vivenciadas pelos 

usuários”, centram a atenção nos aspectos da estabilidade emocional, na escuta, na 

integração. 

Para complementar os dados sobre a instituição não-escolar, desenvolveu-se a 

entrevista por e-mail com o psicólogo R.C.S. Sua disponibilidade permitiu compreender 

parcialmente como são feitos os atendimentos. Entende-se que o ideal seria desenvolver 

uma visita presencial à instituição, entrevistar outros atores atuantes e examinar outros 

documentos.  

O psicólogo entrevistado relata que utiliza muito a arte terapia nos atendimentos 

com seus educandos na ACBERGS. Ao realizar atividades com tintas, pincel e papel, 

assim como brinquedos elaborados a partir da madeira crua, as crianças e adolescentes 
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conseguem expressar seus conflitos, recuperar a autoestima, fazendo com que se sintam 

mais confiantes em si mesmos, pois muitas vezes eles já estão desacreditados de suas 

potencialidades.  

Na instituição foi criado um espaço terapêutico, com tapete encoberto de vários 

ursos de pelúcia e alguns jogos e brincadeiras, a parede é enfeitada com luzes de natal, 

criando um ambiente acolhedor e quando alguns alunos estão agitados, eles usam um fone 

de ouvido na criança com os sons da natureza, onde muitas acabam dormindo e depois se 

organizam e voltam para a sala. 

Os atendimentos são feitos sempre em dupla – psicólogo e assistente social, e 

muitas vezes são chamados os responsáveis para conversas junto com as crianças e 

adolescentes, para abordar alguns relatos que são comentados em sala de aula. Um 

exemplo foi sobre uma criança de dez anos que dormia junto com o tio, fato então quando 

foram feitas explicações acompanhando e orientando as famílias sobre o caso. 

Geralmente essas crianças e adolescentes trazem da convivência familiar certos 

traumas que fazem com que eles se sintam inseguros e sem perspectiva de um futuro, 

onde possam gozar de uma vida digna de um cidadão, e é através das brincadeiras 

terapêuticas, das danças, música e uso de tintas, que eles conseguem expressar de forma 

espontânea todos esses medos e dificuldades, trazendo um momento de prazer e 

integração com os colegas. Nesse momento é deixado para trás toda a energia negativa 

carregada por essas crianças, trazendo uma sensação de liberdade e esperança de que são 

sujeitos capazes de constituir uma vida diferente daquela em que convivem. 

 

Resultados da entrevista com a professora de educação infantil 

 

A professora da escola pública, apresenta uma descrição muito próxima do que 

Ruf (2018) explicita sobre os impactos da vulnerabilidade e dos traumas nas crianças: 

“Percebi que a criança que vive em situação de vulnerabilidade social no geral 

independente da maneira que a vulnerabilidade se apresenta na vida da criança, elas são 

mais tímidas retraídas, algumas mais violentas brigam o tempo todo, outras choram por 

qualquer coisa”.   

Relatou sobre o caso de um aluno que chegou retraído na sala de aula, pouco se 

comunicava e era muito difícil colher um sorriso dele. A estratégia foi trabalhar a escuta, 

a empatia e a valorização das vivencias que essa criança possuía fora da sala de aula.  



32 
 

Ele chegava na escola tímido com muitos bicos e sempre um brinquedo ou um litro de água 

sempre junto ao corpo e assim ele tentava ficar durante a aula, eu sempre dei uma atenção 

especial para ele, mas dentro da sala ele não se soltava, ficava mais livre no pátio da escola. 

 

Os bicos, o litro de água, são objetos que de alguma forma dão conforto ou 

segurança à criança. Quando a professora relata que há violência dentro de casa, estar 

fora da sala de aula, no pátio, lhe oferece a possibilidade de sentir-se distante de uma 

violência, em quatro paredes, que povoa seu imaginário. 

A professora aproveita o que a criança já sabe e usa como estratégia de apoio para 

romper com os medos e traumas trazidos pelas crianças, valorizando seus saberes e 

interesses. Seguem suas palavras: 

Aproveitar o que a criança sabe e gosta de fazer para romper com os medos e ajudar lidar 

com as tristezas foi uma boa estratégia de apoio. 

 

A professora, ainda que desconheça a teoria de Winnicott, intuitivamente 

manifesta sensibilidade e atenção com uma das crianças mais vulnerável. Winnicott 

enfatiza que o educador deve oferecer um espaço de acolhimento dentro da sala de aula, 

termo usado por ele como holding, que significa aconchego, colo, fazer com que a criança 

se sinta protegida e amparada em qualquer tipo de ambiente e que a criança se sinta livre 

para expor nas brincadeiras todos os seus sentimentos e emoções que estão presos dentro 

de si, tornando o aluno autoconfiante e seguro de si. 

 

Quando recebemos uma criança o nosso olhar deve estar atento ao que as palavras não podem 

dizer e é o meu modo preferido de observar, cada um age de uma maneira mas, vejo a 

insegurança e o medo estampado em cada um, por exemplo: alguns chegam na sala retraídos e 

pouco se comunicam é bem difícil colher um sorriso destas crianças antes de ganhar a sua 

segurança. Outras demonstram muitas vezes o frio e a fome com choro e irritabilidade, ainda 

não percebi nos desenhos essa relação, a não ser pelo fato que desenham muitas vezes o retrato 

de suas casas, mas as que vi, traziam coisas que trazem mais alegria, gatinhos, cachorros, os 

cavalos coisas do que gostam, e não que trazem sofrimento, mas saliento que não tive um olhar 

mais apurado para o desenho e o que mais retratavam. 

 

A formação de professores tem secundarizado os estudos sobre as 

vulnerabilidades que atingem as crianças e sobre os aspectos teóricos que contribuem à 

orientação de práticas sensíveis em atenção à situação enfrentada pelas crianças. Outro 

tema relevante a ser aprofundado o preparo para exercer uma pedagogia terapêutica. 
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Sobre as respostas do psicólogo, ainda que houve insistência para que fornecesse 

dados mais precisos e evidências do seu trabalho junto ao público infanto-juvenil, não 

houve receptividade, embora há notícias sobre seu intenso envolvimento. Compreende-

se que há um fato ético a impedir maiores detalhamentos. Conclui-se que em tempo de 

pandemia, foi impossível obter dados suficientes para pesquisa. 

 

 

5. CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

A pesquisa partiu da tese de que a educação nas instituições escolares e não 

escolares apresentam potencial ao esclarecimento e encaminhamentos em prol da 

segurança emocional de crianças e adolescentes e para afirmá-la teceu-se a trilha com os 

objetivos específicos, nesse espaço retomados a fim de avaliar o processo. A pesquisa 

teve por objetivo explicitar o potencial terapêutico da ludicidade junto a um grupo de 

crianças em situação de vulnerabilidade (s), de uma instituição não escolar. Os objetivos 

específicos foram a) caracterizar a condição de vulnerabilidade infantil; b) identificar as 

possibilidades terapêuticas do lúdico com foco na vulnerabilidade infantil; c) investigar 

sobre impactos do lúdico no âmbito sócio-emocional das crianças. Conclui-se que o 

potencial terapêutico da ludicidade está intimamente imbricado com a atitude dos 

profissionais. 

A presente pesquisa abordou a importância da ludicidade como um recurso 

potencial terapêutico, a fim de amenizar os traumas adquiridos em crianças em situação 

de vulnerabilidades. Neste trabalho buscou se a contribuição dos autores Winicott, Ruff 

e duas entrevistas elaboradas juntamente com um psicólogo de uma instituição não 

escolar, situada em Porto Alegre, e uma professora da rede pública de ensino, da cidade 

de Cruz Alta. 

Primeiramente foi feito um levantamento a respeito do conceito vulnerabilidade 

social, concluindo –se que hoje, mais do que nunca nos deparamos com a dura realidade 

de muitas crianças e adolescentes viverem em situação de desigualdade, onde na maioria 

das vezes não podem usufruir dos seus direitos de estudar e brincar, porque precisam 

tomar responsabilidades como se fossem adultos, sendo submissos aos seus pais.  

Com frequência, acabam se envolvendo nas prostituições e nas drogas, 

primeiramente por já crescerem nesse ambiente e por terem naturalizado isso e segundo, 

pelo fato de não conseguirem encontrar um trabalho digno, muitas vezes pelo motivo de 
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residirem em lugares periféricos, por não gozarem de uma boa educação e qualificação 

profissional, e com isso acabam não gerando perspectiva de vida. Conclui-se então que a 

escola ou instituição não escolares bem conduzidas, acabam sendo o único refúgio onde 

eles se sentem protegidos e amparados, sendo que muitas vezes é o único lugar para matar 

a fome e poderem sonhar com a mudança da sua triste realidade. 

Num segundo momento desta pesquisa abordou-se sobre a segurança emocional 

na infância e as vulnerabilidades, concluindo-se que é dever do adulto garantir segurança 

na criança, seja alimentar, de habitação, higiene e saúde, de garantir um lugar adequado 

para o descanso físico, segurança para brincar, estudar e dialogar. É necessária essa 

segurança para a criança adquirir seus valores, crenças e tomar atitudes corretas no 

decorrer da sua vida. 

E por fim, foi abordada a questão dos traumas na infância e a intervenção pela 

ludicidade, concluindo que os traumas e os estresses trazidos pelas crianças, do seu 

convívio familiar, afetam muito no desenvolvimento, em razão disso elas precisam de 

muito apoio, carinho, atenção e escuta. Por isso é tão importante utilizar espaços lúdico 

terapêuticos para crianças em situação de vulnerabilidade, pois dessa maneira a criança 

começa a refletir sobre sua realidade e aos poucos ela vai conseguindo resolver as suas 

dificuldades e traumas adquiridos. 

Diante dos relatos, pudemos perceber a importância de um professor em observar 

cada detalhe do seu aluno, seja no brincar, no falar, nas atitudes. A criança sempre 

demonstra o que se passa em casa no seu dia a dia e cabe ao docente, buscar compreender 

e auxiliar esse aluno, levando em consideração a realidade em que vivem e trazer um 

olhar sensível para provocar estimulo de mudança para o futuro, já que muitas vezes eles 

se encontram desacreditados, sem perspectiva nenhuma de vida. 

Deste modo, o presente trabalho pode contribuir na ampliação da importância das 

atividades lúdicas terapêuticas, pois o brincar, o cuidado, carinho e afeto atuam como 

uma forma de proteção, amenizando os impactos vivenciados por essas crianças, 

proporcionando em sua essência alguns dos mecanismos que permitem a resiliência 

contra processos invasivos. 
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7.ANEXOS 

 

 

 
Curso de Graduação em Pedagogia- Licenciatura 

Unidade em Cruz Alta 

Acadêmica: Angélica Krause Nunes 

 

 

QUESTIONÁRIO À PROFESSORA 

 

Estimada professora, 

 

A pesquisa intitulada “Crianças em situação de vulnerabilidade: 

intervenções possíveis por meio da ludicidade”, tem interesse em conhecer sua 

opinião sobre diferentes aspectos relativos ao impacto do brincar na criança em 

situação de vulnerabilidade. Conto com sua disponibilidade para refletir sobre o 

tema a partir de sua relevante experiência. As questões auxiliarão para aprofundar 

sua observação das crianças em situação de vulnerabilidade, portanto o prazo para 

entrega das respostas será de 10 dias. Ressaltamos que os dados aqui obtidos, serão 

utilizados apenas para fins de estudo e, em caso da publicação, o anonimato lhe será 

garantido. Gostaríamos de contar com a sua participação. Desde já agradecemos a 

sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Angélica Krause Nunes 

 

QUESTÕES 

 

1. Qual seu nome? Idade? Formação? Tempo de atuação na área? 

2. Qual a rede de escola você está vinculado(a)? 

3. Como você conceituaria o termo vulnerabilidade social? 

4. Já realizou algum tipo de formação para essa questão? 

5. A escola se preocupa em ter um atendimento diferenciado para alunos em questão 

de vulnerabilidade social? 

6. Quantas crianças em sua turma demonstram viverem em situação de 

vulnerabilidade?  

7.Como descreveria sua percepção das condições de vulnerabilidade dessas 

crianças? (Pela fala, pelos desenhos, pelas atitudes, etc.) 
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8.Há condições de descrever brevemente o tipo de vulnerabilidade vivida pela 

criança? E quais mudanças de comportamento verificadas enquanto essas crianças 

brincam? 

9.Quais as mudanças de comportamento verificadas depois das vivências com as 

brincadeiras? (Pelas falas, desenho, comportamento, expressões corporais, etc.) 

 

RESPOSTAS 

 

1. Qual seu nome? Idade? Formação? Tempo de atuação na área? 

R L A N, idade 46 anos Professora de Educação Infantil a 5 anos. 

2.Qual a rede de escola você está vinculado(a)? 

Atuei por 5 anos em uma escola de Educação Infantil aqui no município de Cruz 

Alta, atualmente não estou em sala de aula. 

3.Como você conceituaria o termo vulnerabilidade social? 

Refere-se a situações socioeconômicas, em que as pessoas não tem os recursos 

necessários e considerados dignos para sua sobrevivência. 

4.Já realizou algum tipo de formação para essa questão? 

Não tive oportunidade de ter uma formação sobre como lidar com essas situações 

em sala de aula aprendi na prática mesmo tentando utilizar uma escuta sensível e o 

respeito ao contexto no qual as pessoas estão inseridas. 

5.A escola se preocupa em ter um atendimento diferenciado para alunos em questão 

de vulnerabilidade social? 

Estas questões sempre estiveram muito presentes em nosso cotidiano escolar e 

víamos a realidade gritando todos os dias principalmente no inverno quando víamos 

aqueles corpinhos gelados sem uma meia no pé ou um agasalho que de fato aquecesse. A 

escola sempre teve um cuidado especial neste sentido. 

6.Quantas crianças em sua turma demonstram viverem em situação de 

vulnerabilidade? 

O bairro onde trabalhei é considerado um dos mais carentes do município  e em 

muitas turmas tínhamos crianças em situação de vulnerabilidade social. Na ultima turma 

tive 3 alunos . 

7.Como descreveria sua percepção das condições de vulnerabilidade dessas 

crianças? (Pela fala, pelos desenhos, pelas atitudes, etc.) 

Quando recebemos uma criança o nosso olhar deve estar atento ao que as palavras 

não podem dizer e é o meu modo preferido de observar, cada um age de uma maneira,  

mas vejo a insegurança e o medo estampado em cada um, por exemplo: alguns chegam 

na sala retraídos e pouco se comunicam é bem difícil colher um sorriso destas crianças 

antes de ganhar a sua segurança. Outras demonstram muitas vezes o frio e a fome com 

choro e irritabilidade, ainda não percebi nos desenhos essa relação, a não ser pelo fato 

que desenham muitas vezes o retrato de suas casas, mas as que vi, traziam coisas q trazem 

mais alegria, gatinhos, cachorros, os cavalos coisas do que gostam, e não que trazem 

sofrimento, mas saliento que não tive um olhar mais apurado para o desenho e o que mais 

retratavam. 
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 8.Há condições de descrever brevemente o tipo de vulnerabilidade vivida pela 

criança? E quais mudanças de comportamento verificadas enquanto essas crianças 

brincam? 

Vou te relatar um caso que muito me chamou a atenção e também pude ver o 

resultado das ações cotidianas na vida dele. Vou usar outro nome para manter a imagem 

da criança. Cássio era um menino tímido que chegava na escola sempre com as roupas 

muito sujas e as vezes molhada, sua mãe menor de idade na época com 16 anos e com 

outro filho grande costumava leva-lo na escola e se esforçava para estar em todas reuniões 

e a lista do material ela ia trazendo aos poucos com o que catava no lixo, mas o seu 

contexto familiar era de violência por parte do pai, drogas, ratos, falta de água etc. Ele 

chegava na escola tímido com muitos bicos e sempre um brinquedo ou um litro de água 

sempre junto ao corpo e assim ele tentava ficar durante a aula, eu sempre dei uma atenção 

especial para ele, mas dentro da sala ele não se soltava, ficava mais livre no pátio da 

escola. 

Um dia na pracinha Cássio encontrou uma minhoca, eu observava atentamente 

quando ele chamou um colega, depois o outro, e a turma foi se juntando a descoberta dele. 

Falava muito sobre a minhoca onde morava o que gostava onde tinha e os colegas 

interagindo. Vi que ele se realiza ao falar do que ele sabia e se sentia bem que pensei em 

levar essa curiosidade para sala de aula. Fizemos muitas experiências com o 

conhecimento que a criança já tinha e expressou na escola, ele se tornou um líder na turma 

sua autoestima era outra e o medo de falar foi embora, brincava com mais liberdade e até 

sorria. (OBS: os ratos relatados logo acima eram enormes e causavam medo na criança 

relatava que passeavam por baixo da cama e até haviam ruído o no pé do menino enquanto 

dormia.) 

9.Quais as mudanças de comportamento verificadas depois das vivências com as 

brincadeiras? (Pelas falas, desenho, comportamento, expressões corporais, etc.) 

Percebi que a criança que vive em situação de vulnerabilidade social no geral 

independente da maneira que a vulnerabilidade se apresenta na vida da criança, elas são 

mais tímidas retraídas, algumas mais violentas brigam o tempo todo, outras choram por 

qualquer coisa. Aproveitar o que a criança sabe e gosta de fazer para romper com os 

medos e ajudar lidar com as tristezas foi uma boa estratégia de apoio. 

Pude observar que as crianças assim como os adultos quando sentem que  damos 

atenção e acreditamos nelas em algum momento seja ao subir no escorregador, seja em 

acreditar que está falando a verdade em briguinhas na pracinha ou quando pedimos para 

fazer alguma coisa e olhamos nos olhos da criança e expressamos sei que você consegue 

e principalmente quando você potencializa aquilo que ela sabe fazer  e ao conseguir ela 

se sente  útil e feliz ajuda muito na auto estima e no comportamento da criança nas 

atividades, nas brincadeiras  e até na expressão ao desenhar e ao se mover pelo pátio. 

Se puder resumir tudo, segundo a minha experiência pessoal, diria que a escuta 

sensível, empatia e valorização das vivências que trazem algum tipo de alegria para a 

criança, o olhar nos olhos e passar confiança pode não mudar a situação de vida daquela 

criança, em seu contexto familiar, mas com certeza ela consegue ter mais força para ter 

segurança para se movimentar para a vida! 
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Entrevista com o psicólogo 

 

1) Sou formado em Psicologia de 2000 pela Universidade do Vale dos Sinos UNISINOS 

em São Leopoldo/RS, e Especialista em Educação em Direitos Humanos pela FURG 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em 2010, no polo Santo Antônio da 

Patrulha/RS, inúmeras participações em seminários internacionais e nacionais, diversos 

cursos na área da psicologia e Assistência Social. 

Professor do Curso de Educador Social pelo Núcleo de Educação da ACBERGS, 

formando duas turmas. Sou Membro do Grupo da Pedagogia de Emergência de Porto 

Alegre/RS. Estou na ACBERGS desde Setembro de 2018 - Há 2 anos e nove meses. 

Dados: R C da S    -   Psicólogo  

2) As Vulnerabilidades são múltiplas, pois o território apresenta grande grau de 

vulnerabilidade. O território possui um histórico com a reciclagem dos resíduos urbanos 

e apresenta inúmeros focos de descarte irregular de lixo. Muitas famílias sobrevivem da 

catação e reciclagem. O bairro não apresenta infraestrutura para o escoamento da água 

das chuvas. Os alagamentos provocam invasão das águas nas casas e causam enormes 

prejuízos. 

Grande parte da população dos bairros Navegantes, Humaitá e Farrapos estão em 

situações de vulnerabilidade social, são famílias que não conseguem dar conta de suprir 

as necessidades básicas de seus filhos e enfrentam em seu cotidiano múltiplas expressões 

da questão social, dentre elas: 

drogadição, alcoolismo, mendicância, trabalho infantil, violência doméstica, sub-

habitações, violência no território, entre outras. 

A grande maioria vive em vilas e ocupações de áreas verdes ou abandonadas. 

 

As vulnerabilidades seguem a tipificação do MDS. 

Usamos essas legendas para situações prioritária e seleção para o SCFV 

1- Não está em situação prioritária - ou seja não está em nenhuma dessas abaixo citadas, 

mas a família precisa de um espaço de proteção para a criança ou adolescente pois os 

responsáveis precisam trabalhar, etc. 

2- Em situação de isolamento - Cç ou adolesc. está sozinha em casa ou chegou de outro 

territorio ou os pais não têm vínculos sociais 

3- Trabalho Infantil - cç ou adolesc. que trabalham com os responsáveis ou trabalham 

para ajudar a família ou para sua sub existência 

4- Vivência de violência e /ou negligência  

5- Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos 

6- Em situação de acolhimento - que estão abrigadas ou em casas de acolhimento 

7- Em cumprimento de medida sócio educativa em meio aberto  

8- Egresso de medidas sócio educativas 

9- Situação de abuso e/ou exploração social 

10- Com medidas de proteção do ECA - Geralmente encaminhadas pelo Conselho 

Tutelar, Ministerio Publico, CREAS ou CRAS 

11- Criança /adolescente em Situação de rua 

3)  Eu utilizo a arte terapia nos meus atendimentos clínicos e no trabalho na 

ACBERGS, tive orientações do Ateliê Terapêutico do Hospital Psiquiátrico São Pedro e 

cursos. No caso da ACBERGS, para atividades com os educandos, foi realizada uma 

campanha para arrecadar materiais para atividades. Propomos aos doadores um Kit para 

atividades artísticas com tintas guache, pincel, papel A4 e A3, e por complemento, 
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brinquedos pedagógicos feitos de madeira crua. Com este kit de atividades os educandos 

puderam se expressar em relação ao momento que estão passando no isolamento social 

devido a Pandemia do COVID-19. 

Nas minhas horas vagas costumo pintar e utilizo experiência de diversos materiais 

e tintas, isso contribui para minha percepção no resultado do trabalho dos educandos. 

 

 

 


