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RESUMO

Atualmente, tem-se discutido muitos temas relacionados à infância e juventude, sendo um dos temas discutidos tanto na esfera pública, como na acadêmica o acolhimento de

crianças e adolescentes que tem seus direitos violados nos seus núcleos familiares. A realidade que essas crianças e adolescentes vivenciam, é simplesmente ameaçadora  no

sentido que  todos os seus direitos  são violados, deixando tais indivíduos submissos a quaisquer situações  de vulnerabilidade e riscos. Portanto, se o ambiente que essas

crianças e adolescentes não é bem receptível e ameaçador para sua integridade física e psíquica, o acolhimento institucional vem como medida protetiva para garantir os direitos

dessas crianças e adolescentes. O presente trabalho teve como objetivo descrever sobre o  papel do psicólogo no serviço de acolhimento institucional . O procedimento

metodológico utilizado nessa pesquisa foi o método qualitativo, utilizando-se para a coleta de dados a entrevista semiestruturada, sendo que os dados foram analisados a partir

da revisão bibliográfica sobre o  conteúdo temático categorial. Desta forma, participaram dessa pesquisa os cinco adolescentes que estavam naquele momento inseridos no

serviço de acolhimento  localizada nas duas unidades: Masculina e Feminina,  e a equipe técnica responsável por tais serviços. .A partir dos resultados apresentados da

entrevista,observou-se que o psicólogo possui um papel muito importante dentro da Instituição uma vez que, ele consegue acolherem todas as demandas, e a  escuta é a melhor

estratégia encontrada para esses profissionais, pois através desse instrumento o psicólogo consegue acessar as principais necessidades  e dificuldades encontradas. Enfim, ao

observar a referida instituição chega-se a conclusão que o psicólogo é extremamente importante  na realização de tais serviços, porém  alguns aspectos deficitários são

necessários destacar pois a sua atuação  nesse contexto social ainda é pouco explorado. 
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