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RESUMO

Tá babado, viado! Somos aqui um trabalho de conclusão de curso que (tenta) fugir dos
moldes hegemônicos da academia. Neste sentido, costuramos inspirações e histórias na
produção de conhecimento em Psicologia Social. Nosso objetivo é discutir como se
opera a interseccionalidade nos serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes a partir da construção de narrativas ficcionais. Bom, é uma gambiarra!
Misturamos arte e produção de conhecimento em busca de um trabalho acadêmico
menos impessoal, objetivo e formal. Desta forma, seremos um trabalho sobre histórias,
teremos histórias do começo ao fim. Precisamos contar essas histórias. Precisamos
exaltar a nossa cultura. Precisamos contar histórias de pessoas que estão inscritas numa
trama de relações de poder fortemente hierarquizada e caracterizada pelo sexismo,
racismo, cissexismo, heterossexismo, preconceito de classe e muitos outros. As histórias
não são únicas, já diria a Chimamanda. Precisamos contar histórias. E falando em
Chimamanda Ngozi Adichie, ela assim como a Conceição Evaristo, são as estrelas do
meu trabalho. Da mesma forma, essas narrativas também dizem de lugares que fizeram
parte de mim, principalmente (ou inclusive) dos abrigos em que realizei meus estágios.
Isso não quer dizer que as narrativas são sobre os lugares que passei ou sobre
acolhidos/as com quem trabalhei. Meus personagens têm uma força que vem desde o
nome. Aqui fica o convite para navegar neste trabalho e principalmente nas narrativas,
pois este foi realizado com muito carinho e estou cheio de orgulho desta empreitada!

Palavras-chave: narrativas; ficção; interseccionalidade; acolhimento institucional;
criança e adolescente.
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Com o verbo na carne

Esse texto deve ser aberto com bisturi
Para refletir sonhos alheios
Nas palavras, deixarei pistas de salvação
Letras a abrir caminhos
Sílabas de decisão

Esse texto deve ser aberto com bisturi
O verbo cheio de carne vai derramar sangue negro em seu rosto
Suas mãos brancas serão salpicadas de um vermelho quente e vivo
Nas palavras deixarei pistas de salvação

Esse texto deve ser aberto sobre a mesa
Para que reflita toda a sua luz
Depois, que seja oferecido
como o melhor tecido da última estação
Valorizado como pérola
Nunca distribuído aos porcos
Depois da refeição.
10

Cristiane Sobral
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1. APRESENTAÇÃO
“Tem gente no portão!!!”. Essa foi a primeira frase que ouvi de um acolhido quando fui
pela primeira vez no abrigo em que iria viver muitas histórias durante um bom período.
Essa também foi a frase que eu passei a ouvir todos os dias quando chegava lá. “Tem
gente no portão!!!”. Cada dia em que eu cruzava aquela grade alta marrom para dentro
do abrigo tinha uma história nova para ser contada, em um final de semana parecia que
eu tinha ficado um mês longe. Lembro-me da frase que a minha supervisora me falou
antes mesmo de começar a estagiar: “o acolhimento institucional é muito dinâmico,
todo dia é uma aventura nova”. E essas palavras não foram da boca para fora, eu percebi
o quão o acolhimento nos toma e nos envolve emocionalmente.

***

Bom, começo o meu trabalho de conclusão de curso dando um aviso. Busco inspiração
no texto Crianças Bichas Demasiadamente Fabulosas (Rodrigues, Roseiro, Zamboni,
Brasileiro e Santana, 2017) para alertar que este trabalho será repleto de histórias. Do
começo ao fim terá histórias. Desta forma, se você está esperando um texto acadêmico
nos moldes tradicionais de um futuro psicólogo com interpretações munidas de
referências, aconselho que pule para outro ou, então, deixe-se surpreender.
Refletindo, agora, o meu trabalho pode ser entendido como uma tremenda gambiarra.
Entretanto, se assim for entendido, estarei no mínimo privilegiado por receber tal
mérito. A gambiarra é, neste sentido, um modo de fazer. Assim como discute a autora
Fernanda Bruno (2017), a gambiarra é o avesso do objeto industrial fechado. O objeto
industrial fechado pode ser entendido como uma crítica da produção acadêmica e seus
moldes aceitáveis de ciência.
Suas peças, emendas e conexões estão comumente explícitas não apenas visualmente e
sensorialmente, mas também cognitivamente, pois ela permite que se leia em suas
engrenagens e entranhas expostas os rastros de sua produção, dos gestos e acoplamentos
que a constituem. De algum modo, a gambiarra opera num regime de “open knowledge”
em sua própria materialidade, uma vez que, desde sua origem, sua montagem e seus
usos, é sobre um saber comum, compartilhado e coletivo que ela se constrói. Esta
continuidade entre a operação de produção e a utilização também está inscrita no
próprio termo linguístico “gambiarra”, que designa na língua portuguesa
simultaneamente um objeto (trata-se de um substantivo) e um modo de fazer, mostrando
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a impossibilidade de se desconectar o objeto das ações que o produzem e que vêm de
muitas partes (Fernanda Bruno, 2017, p. 147).

Neste sentido, a gambiarra é produzir histórias ficcionais. Aqui chamarei as histórias de
narrativas. Narrativas dos serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes. Narrativas ficcionais interseccionais. As inspirações para escrevê-las vêm
de muitos lugares, principalmente (ou inclusive) dos abrigos em que realizei meus
estágios. Isso não quer dizer que as narrativas são sobre os lugares que passei ou sobre
acolhidos/as com quem trabalhei. Uma das coisas que posso afirmar é que a influência
mais forte para escrever sobre o acolhimento vem das autoras Conceição Evaristo e
Chimamanda Ngozi Adichie. As autoras não escrevem sobre acolhimento, tampouco
sobre o campo da psicologia, entretanto imprimem em seus textos histórias de vidas que
nos ajudam a pensar o conceito de interseccionalidade (retomarei mais adiante).
Tendo como foco o cenário do Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, a
ferramenta teórico-metodológica da interseccionalidade nos auxilia a perceber como um
marcador social da diferença pode produzir subjetividades sobre a vida de uma criança
e/ou adolescente, antes mesmo de estar sobre a tutela do Estado. Trago a passagem do
autor Rogério Diniz Junqueira (2012) para melhor desenvolver o conceito de
marcadores sociais:
marcadores identitários relativos a “sexo”, “gênero”, “orientação sexual”, não se
constroem separadamente e sem fortes pressões sociais concernentes a outros
marcadores sociais, como “cor”, “raça”, “etnia”, “corpo”, “idade”, “condição físicomental”, “classe”, “origem” (social, geográfica, etc.), entre outros. Por isso, tanto estes
quanto aqueles não poderiam ser tomados de maneira isolada e sem levar em
consideração os contextos de produção de seus significados, os múltiplos nexos que
estabelecem entre si e os mútuos efeitos que produzem (Junqueira, 2012, p. 11).

Desta forma, tenho como objetivo discutir como se opera3 a interseccionalidade nos
serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes a partir da
construção de narrativas ficcionais.
Alerta de spoilers: Teremos impacto! As narrativas não são para serem interpretadas.
Não vou fazer isso! Elas são para serem entendidas e produzirem efeitos. Não tenho
controle do efeito que produzirão! São todas histórias, assim as fiz intencionalmente.
Ora o leitor pode ficar se perguntando se a história é verídica ora se questionando se
tudo saiu da minha cabeça. Pode afirmar que o que escrevi são coisas absurdas, que

O objetivo aqui não pode se confundir com uma busca da operação do tipo “receita de bolo”, como se
houvesse de fato uma operação rígida que é seguida acerca das interseccionalidades. Busco discutir os
possíveis desfechos de personagens performáticos de histórias fabulosamente comuns.
3
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jamais aconteceriam em um abrigo. Eu não tenho respostas para essas perguntas. Esse
não será um texto acadêmico nos moldes hegemônicos (impessoal, objetivo e formal).
Seremos contra-hegemônico. Nos aproximaremos da linguagem oral. Busquei
inspirações para isso, inspirações infinitas que falam de um longo percurso acadêmico e
de vida do ser que eu sou. Usarei gírias, a linguagem do abrigo, da periferia, a minha
linguagem. Não vou sair explicando uma por uma, vou deixar os leitores e as leitoras na
busca de significados. Isso é um convite! Meus personagens carregarão uma força que
vem desde o nome. Busquei homenagear pessoas de grande representatividade e
admiração. Pessoas, apenas pessoas que eu sinto orgulho.
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