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RESUMO 

O presente projeto teve a pretensão de estudar a subjetividade de adolescentes que cumprem 

medidas judiciais de internação no contexto socioeducativo no Amazonas, tendo como Paradigma 

teórico a Psicologia Sócio-Histórica, que compreende a subjetividade em suas dimensões social e 

individual, a partir de uma relação dialética. A subjetividade, nessa abordagem teórica,está 

vinculada à produção de sentidos que o sujeito estabelece nos diversos espaços e momentos de sua 

ação. Este trabalho teve como objetivo geral, compreender como os sentidos de proteção 

configuram as subjetividades dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação da cidade de Manaus, e tem como objetivos específicos, identificar os sentidos que os 

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de internação na cidade de Manaus dão à 

proteção; analisar, segundo o discurso dos adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas de 

internação na cidade de Manaus, como foram construídos os sentidos de proteção nos vários 

momentos de suas histórias de vida;  conhecer a dinâmica institucional dos Centros de Medidas 

Sócio-educativas da cidade de Manaus, como parte do processo de constituição dos sentidos de 

proteção dos adolescentes que nesses espaços encontram-se na condição de internos; compreender a 

relação dos sentidos que os funcionários dos Centros de Medidas Socioeducativas da cidade de 

Manaus dão à proteção com a constituição dos sentidos de proteção produzidos pelos adolescentes, 

sujeitos da pesquisa; compreender a processualidade e a complexidade das configurações subjetivas 

dos adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas na cidade de Manaus relacionadas à 

proteção, tendo o sentido como categoria de análise. Foram  usados dados coletados para a 

elaboração do trabalho de Costa (2007) na ocasião da elaboração de sua tese de doutorado. Os 

dados referem-se a 11 adolescentes do sexo masculino em cumprimento de medidas 

socioeducativas na cidade de Manaus, além de 6 técnicos e 4 monitores que trabalham em 2 

instituições onde os adolescentes cumprem internação. Para compreensão da constituição subjetiva 

desses adolescentes foi utilizada a metodologia da Análise de Conteúdo, proposta metodológica que 

ajuda no trabalho com grande quantidade de dados. As categorias foram organizadas em núcleos 

com conteúdos semânticos semelhantes denominados núcleos de significação. Os núcleos e as 

subcategorias apreendidos foram organizados em: 1- Fazer alguma cosia que presta, 2-os exemplo 

de experiências bem sucedidas, 3- As relações como proteção, com cuidado que defende, que 

sustenta, que disciplina, as relações afetivas, relações de credibilidade, e relações de acolhimento e 

pertencimento, 4- a instituição que mantém longe do perigo, 5- A intervenção religiosa.6- Dimensão 

individual como um querer pessoal, força de vontade, evitação do fator de risco, estar preparado no 

uso de arma e estando atendo, utilização de recursos reflexivos, a natureza individual de cada um, e 

a saturação em eventos estressantes ligadas ao contexto de risco. A instituição não aparece nos 

discursos dos sujeitos como potencializadora de muitos sentidos de proteção, associa-se a 

instituição mais a alguns funcionários que demonstram estarem preocupados com a questão da 

mudança de vida dos internos. Este dado reflete muito mais uma questão das relações do que uma 

política institucional. 

Palavras-chave: Sentidos, Proteção e Adolescente em conflito com a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

This project was an attempt to study the subjectivity of students that meet legal actions in the 

context of hospital childcare in the Amazon, with a theoretical paradigm for socio-historical 

psychology, which includes the subjectivity in their individual and social dimensions, from a 

relationship dialectic. The subjectivity, in theory, is linked to the production of meanings that the 

subject sets in different spaces and times of their action. This work was aimed at large, understand 

how the meanings of protection constitute the subjectivities of young people in fulfillment of socio 

measures of hospital in the city of Manaus, and has as specific objectives and identify ways that 

adolescents fulfilling socio measures of hospital in the city of Manaus give protection; examine, 

according to the speech of teenagers who meet socio-educational measures in hospital in the city of 

Manaus, were built as the way of protection in different moments of their life stories, learn the 

dynamics of institutional measures Sócio Centers -education of the city of Manaus, as part of the 

establishment of the protection of adolescents felt that these spaces are in the condition of internal, 

to understand the relationship of the senses that the officials of the Centers for socio measures in the 

city of Manaus to give protection with the constitution of the senses of protection produced by 

adolescents, research subjects, to understand the complexity of settings processuality and subjective 

measures of socio teenagers who meet in the city of Manaus related to protection and the sense as a 

category of analysis. We used data collected for preparing the work of Costa (2007) in connection 

with the preparation of his doctoral thesis. The data refer to 11 adolescent males in fulfillment of 

socio measures in the city of Manaus, and 6 technicians and 4 monitors working in 2 institutions 

where young people meet admission. To understand the subjective constitution of adolescents was 

used the methodology of content analysis, methodological proposal to help working with large 

amounts of data. The categories were organized into clusters with similar semantic content called 

nuclei of meaning. The nuclei were seized and subcategories organized in: 1 - Make some cosia 

providing, 2-example of the successful experiments, 3 - Relations and protection, with care that 

supports, which argues that discipline, affective relations, relations credibility, and the host 

relationships and belonging, 4 - the institution that keeps away from danger, 5 - Intervention 

religiosa.6-size individual as a personal wish, the will power, avoidance of risk factors, be prepared 

for the use of weapon and are given, thoughtful use of resources, the nature of each individual, and 

saturation in stressful events related to the context of risk. The institution does not appear in 

discourse as the subject of many ways of enhanced protection, is associated to the institution more 

to demonstrate that some officials worried the issue of changing the lives of inmates. This 

information reflects more a question of the relationship than an institutional policy. 

Keywords: Sense, Protection , adolescents in conflict with the law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os muros e as grades nos protegem de quase tudo.  

Mas o quase tudo quase sempre é quase nada 

E nada nos protege de uma vida sem sentido. 

 

Humberto Gessinger/Engenheiros do Hawaii 
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1 – INTRODUÇÃO 

O adolescente em conflito com a lei tem sido alvo de um cenário de discussão que 

envolve muitos seguimentos sociais. Segunda Xaud (1999) o reconhecimento em âmbitos 

internacionais da criança e do adolescente como detentores de direitos inalienáveis produz 

mudanças no pensar e no fazer com relação a esses sujeitos. Em uma dimensão institucional 

houve a necessidade de uma nova organização dos serviços de atendimento no sentido de se 

assegurar os direitos do que a autora chama de “novos sujeitos”. Novos principalmente pela 

forma como passaram a ser concebidos.  

O sistema de justiça brasileiro de 1927 a 1990 assenta suas práticas tendo como base a 

doutrina jurídica da situação irregular atendendo toda a demanda dos menores em situação 

irregular, geralmente atendidos junto de outras demandas relacionadas a menores 

abandonados, vitimizados e carentes, sendo somente definida a diferenciação entre as 

demandas, no ano de 1979. A respeito desta maneira de lidar com o menor em situação 

irregular a autora assim se refere: “Suas atividades foram reduzindo-se ao recolhimento 

desses irregulares em abrigos públicos, que na prática privavam de liberdade estes menores, 

independente do cometimento do ato infracional ou não; fora, portanto, do contexto jurídico 

garantista do moderno Estado de Direito (p. 23)”. 

Ao continuar com suas colocações, Xaud (IDEM) afirma que com a adoção do 

paradigma da Doutrina Jurídica da Proteção Integral, houve uma mudança que ampliou o 

espaço da criança e do adolescente, “descolando significativamente o eixo de velhas práticas 

pessoais e institucionais”. Tendo como base reconhecimento da criança e do adolescente com 

pessoas de direito a doutrina da Proteção Integral preconiza o desenvolvimento total da 

criança assegurando-lhes a liberdade, a dignidade e o respeito e com já foi dito, mudando a 



9 

 

cultura de atendimento. 

Com relação a práticas individuais começou a haver um avanço na discussão sobre a 

formação e a ação do profissional que atuava neste atendimento. O profissional psicólogo, por 

exemplo atuava em uma prática sem compromisso, muitas vezes, diante da impossibilidade de 

mudança do sistema. “Não se altera a prática porque não há o que fazer diante do sistema, não 

muda o sistema em razão da desmotivação do corpo técnico (p.90)”. Nisto se percebe que 

uma coisa estava sempre fomentando a outra em um ciclo “vicioso e perverso” 

A doutrina da Proteção Integral então permite aos atores e instituições repensar tanto 

suas práticas, como suas visões sobre todo esse problema, clarificando os caminhos possíveis 

que poderia levar a mudanças e maiores comprometimentos. Assim todos os aparatos, tanto 

técnico quanto profissional passam a ser estabelecidos por esta intenção e deveria ser pautado 

pela promoção de aspectos que pudesse potencializar vivências, contextos e percursos de 

desenvolvimento mais sadios, do ponto de vista da saúde integral, envolvendo aspecto 

biopsicossocial. 

Diante disto a ciência compromete-se com tal perspectiva no sentido de identificar 

quais estratégias seriam mais adequadas para o novo modelo que se almejava estabelecer. É o 

que pode-se notar por exemplo nos estudos sobre resiliência, termo que indica o fato de um   

indivíduo que mesmo em situações adversas consegue trilhar um caminho desenvolver-se 

forma saudável. Tais estudos partiram, então, da idéia de que pessoas resilientes, no percurso 

de suas vidas, estavam protegidas diante dos fatores de risco, como se tivessem certo grau de 

imunidade diante das adversidades. Daí então a importância de se estudar quais seriam esses 

fatores protetivos, no intuito de corroborar com estratégias de alcance protetivo ainda maior 

no seio da nova proposta: a da proteção integral. 

Para fazer melhor a discussão entende-se por proteção aqueles artifícios de qualquer 
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natureza que não impede que o sujeito esteja a mercê de outros fatores que possam lhe causar 

algum prejuízo ou dano. Tais fatores que prejudicam a integridade, seja biológica, seja 

relacional, seja psíquica, agrega o que aqui está se chamando de risco. As relações entre risco 

e proteção vão permitir que se trave maiores entendimentos sobre o conceito de 

vulnerabilidade, que seria uma equação entre esses os dois primeiros conceitos. Assim, se 

maiores forem os fatores proteção em relação aos de risco, menos vulnerável encontra-se um 

determinado sujeito. Pelo contrário, se os fatores de risco forem maiores que os de proteção, 

então fala-se de alguém em maior estado de vulnerabilidade. 

No tocante ao adolescente em conflito com a lei, os estudos de vulnerabilidade se 

centram sobre os aspectos da vida do adolescente que podem contribuir para que tais sujeitos 

tenham  históricos marcados por atos infracionais, aspectos entendidos como risco. Mas 

também pela viés da proteção, há uma intenção de se compreender os fatores que poderiam 

contribuir para caminhos contrários, para trajetórias bem sucedidas. 

É nesta direção investigativa que se encaminhou o projeto de pesquisa de Costa 

(2007), no sentido de verificar o potencial protetivo dos contextos socieducativos de 

internação no Amazonas, para que se discutisse se fora ou não identificado fatores protetivos 

nestas instituições, como também, se pudesse compreender a qualidade de tais fatores. Costa 

faz considerações as partir das idéias da doutrina da proteção integral e do Paradigma da 

Promoção da Saúde. A citada pesquisa foi realizada por ocasião da tese de doutorado da citada 

autora, envolvendo adolescente, técnicos e monitores de dois centros socioeducativos onde 

adolescentes cumpriam medidas judiciais de internação. 

No intuito de dar continuidade de dar continuidade aos estudos de Costa (2007), o que 

se pretende analisar no presente trabalho são os mesmos dados colhidos pela autora, mas 

abordando uma investigação que pudesse apreender aspectos mais subjetivos presentes no 
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discurso dos entrevistados. Assim segundo o referencial teórica da psicologia sócio-histórica 

pretende-se dar resposta ao problema de como os sentidos de proteção estão configurados nas 

subjetividades dos adolescentes internos.  

Foi de fundamental importância para a discussão em torno desse tema, o que se tem 

discutido no âmbito nacional a respeito da constituição da adolescência. Vale ressaltar a 

importância dos trabalhos desenvolvidos pela linha de pesquisa “adolescência: conceitos 

emergentes” do programa de pós graduação em psicologia social da PUC-SP, principalmente 

nos trabalhos organizados e publicados por Ozella (2004) que trabalham com o tema da 

subjetividade na adolescência a partir da categoria de sentido ou sentido subjetivo, 

trabalhando com o mesmo referencial teórico aqui adotado.  

Igualmente importante foram os trabalhos de Ana Bock (2002), Aguiar (2002) e 

Kahale (2002) equipe que trabalha também junto ao pedagogo Sílvio Bock em uma discussão 

sobre orientação profissional, cujo trabalho publicado ajuda a pensar, a partir da abordagem 

sócio-histórica, a questão da escolha feita pelo adolescente (BOCK, 2002). 

Também importante para a discussão de como os sentidos tem um impacto na vida dos 

adolescentes foi o pensamento teórico de Antônio Ciampa (2001) e seu conceito de identidade 

metamorfose, foi de fundamental importância principalmente para que se pudesse fazer uma 

análise de dados mais substancial, muito embora fique claro que o objetivo deste trabalho não 

contemplava o estudo da identidade que configura outra categoria.  

Para fazer uma clarificação então diante do problema apresentado e do referencial 

teórico mencionado, este trabalho pautou-se pelos seguintes objetivos: 

Objetivo Geral:  

- Compreender como os sentidos de proteção configuram as subjetividades dos 
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adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação da cidade de 

Manaus.  

Objetivos Específicos: 

- Identificar os sentidos que os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação entrevistados no ano de 2005 e 2006 atribuíram à proteção, em 

seus discursos. 

- Analisar, segundo o discurso destes adolescentes na ocasião do cumprimento de 

medida sócio-educativa de internação na cidade de Manaus, como foram construídos os 

sentidos de proteção nos vários momentos de suas histórias de vida, segundo relatos coletados 

em 2005 e 2006.- Identificar a dinâmica institucional dos Centros de Medidas Sócio-

educativas da cidade de Manaus construídos nos discursos dos  entrevistados, como parte do 

processo de constituição dos sentidos de proteção dos jovens nos espaços de internação. 

- Compreender a relação dos sentidos que os funcionários dos Centros de Medidas 

Socioeducativas da cidade de Manaus entrevistados em 2005 e 2006 atribuíram à proteção 

com a constituição dos sentidos de proteção produzidos pelos adolescentes, sujeitos da 

pesquisa.  

- Compreender a processualidade e a complexidade das configurações subjetivas dos 

adolescentes entrevistados em 2005 e 2006 no cumprimento de Medidas Socioeducativas na 

cidade de Manaus relacionadas à proteção, tendo o sentido como categoria de análise.  

Os impulsos iniciais que motivaram este trabalho consistiram primeiro no fato de 

orientando e orientador terem entendido ser possível fazer uma apreensão dos sentidos de 

proteção nos dados coletados anteriormente na já mencionada pesquisa desenvolvida por 

Costa. Depois, tanto orientador quanto orientando se pautam por discussões no âmbito da 
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psicologia que fomentam um olhar mais histórico-crítico nas compreensões em torno da 

psique. Além do mais do ponto de vista da exclusão, o espaço onde os dados foram coletados 

instigaram bastante  o orientando para a compreensão dos impactos subjetivos que a condição 

de reclusão pode gerar, para a compreensão do jogo entre formas de poder e modos de 

subjetivação. 

 Para justificar esse trabalho discutisse que na história da Psicologia as abordagens 

teóricas esforçaram-se no intuito de compreender o homem no seu contato com o mundo real. 

Assim, o Comportamentalismo, Gestalt e a Psicanálise pensaram, respectivamente, o homem 

como produto de condicionamentos, a valorização da experiência vivida e as forças que o 

homem não conhece, nem domina, mas que o constituem (BOCK, 2002). Contudo, segundo 

Bock (2002), nenhuma dessas abordagens consegue superar as perspectivas mecanicistas e 

deterministas presentes desde o começo da Psicologia Científica (WUNDT apud BOCK, 

2002). Desta forma o psiquismo foi tratado a partir das idéias representacionais dominantes 

das ciências naturais (GONZÁLEZ REY, 2002), o psíquico era concebido como natural. 

González Rey (2007) discute sobre a importância de uma compreensão histórico-

cutural do psiquismo, que fuja das naturalizações presentes nas diversas teorias psicológicas. 

Aguiar (2002) afirma que a Psicologia Sócio-Histórica concebe o homem como um ser ativo, 

social e histórico; a mesma autora considera está na cultura a humanidade necessária para que 

o homem se torne humano. Outras considerações que faz a autora a respeito da visão de 

homem proposta pela Psicologia Sócio-Histórica é a de que “O homem ao construir seus 

registros (psicológicos), o faz na relação com o mundo, objetivando sua subjetividade e 

subjetivando sua objetividade. O psicológico se constitui, não no homem, mas na relação do 

homem com o mundo sociocultural (AGUIAR, 2002, p.96)”. 

Essa visão desnaturaliza o psicológico e, portanto, o estudo da subjetividade nessa 



14 

 

perspectiva se faz emergente (GONÁLEZ REY, 2004) e sinaliza para uma discussão 

epistemológica mais comprometida com esse paradigma crítico à visão moderna sobre a 

construção do conhecimento em Psicologia. Talvez essa discussão epistemológica seja 

entendida na sua relação com as questões sociais e políticas que ela deve trazer consigo, se for 

possível pensá-la a partir das idéias do construcionismo social de que o discurso sobre o que é 

objeto de conhecimento não só fala sobre a realidade, mas a constrói. A citação a seguir 

expressa a idéia de da teoria social contrucionista: “Mais do que refletir sobre o mundo, nós o 

criamos ao nomeá-lo, na media em que é através dos sistemas de significação que o tornamos 

inteligível, operacional e constituidor de sentidos”(BERNARDES & HOENISCH, 2003, p. 

101). 

Assim, quando, por exemplo, fala-se de características naturais da adolescência, de 

crises e rebeldias, também constrói-se uma realidade sobre esses sujeitos. Para a Psicologia 

Sócio-Histórica a adolescência não é algo natural do desenvolvimento humano (AGUIAR, 

BOCK & OZELLA, 2002). 

Isso porque, para essa abordagem só é possível compreender qualquer fato a partir 

de sua inserção na totalidade em que ele foi produzido, totalidade essa que o 

constitui e lhe dá sentido. Responder o que é a adolescência implica buscar 

compreender sua gênese histórica e seu desenvolvimento (AGUIAR, BOCK e 

OZZELLA, 2002). 

Portanto, no intuito de contribuir para uma nova ontologia da psique e de superar os 

reducionismos e reproduções ideológicas (GUARESCHI, 1998) que estabeleçam na prática 

profissional em Psicologia relações assimétricas nas suas diversas formas, a Psicologia Sócio-

Histórica vem tentando uma aproximação com a teoria da complexidade de Edgar Morin para 

o estudo da subjetividade (MARTINEZ, 2005). Essas palavras de Morin (2007) ajudam a 

entender suas contribuições para o conhecimento na pós-modernidade e a razão pela qual a 

Psicologia Sócio-Histórica propõe essa aproximação teórica: 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o 

que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 
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inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 

psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo 

entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, 

as partes em si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade 

(MORIN, 2007, p. 38). 

Fazer o uso da perspectiva Sócio-Histórica de como se constrói a subjetividade, 

entendendo-a como algo complexo em suas instâncias social e individual, implicadas em um 

mesmo sistema, compromete a todos, tanto o adolescente como a sociedade que lhe dá as 

possibilidades e os limites para ser e fazer escolhas (BOCK, 2002). A autora indica que alguns 

modelos teóricos em Psicologia responsabiliza o individuo por seu fracasso e sucesso, 

esquecendo o contexto que o constituiu, gerando um discurso de culpabilização sobre os 

indivíduos. 

Tendo como espaço de investigação as instituições totais (GOFFMAN, 2001), como 

consideramos aqui neste trabalho as instituições onde os adolescentes cumprem medidas 

socieducativas de internação (por aniquilarem o sujeito em suas esferas relacionais e corporais 

em vista da totalidade institucional), entende-se que problematizar o estudo das subjetividades 

destes adolescentes, ancorada à categoria de sentido, pode também contribuir para a 

compreensão da responsabilidade de todos nesse processo, além de ajudar na reflexão sobre 

novas formas de intervenção que possibilitem a implementação de novas configurações 

subjetivas, e portanto novos registros de sentidos, possibilitando aos referidos adolescentes, 

acessos possíveis para se enxergarem e se constituírem como sujeitos. González Rey (2004) 

indica reflexões acerca da concepção de sujeito adotada pela Psicologia Sócio-Histórica, e que 

é reificada nesse trabalho: 

O sujeito individual está inseparavelmente ligado ao curso dos processos sociais por 

sua subjetividade, mas, por sua vez, dado o caráter singular dessa subjetividade, ele 

representa sempre uma opção de mudança através de sua ação particular, a que pode 

marcar o início de novos processos de subjetivação em nível da subjetividade social, 

como mostrou de forma permanente a história da humanidade ( GONZÁLEZ REY, 

2004). 

Para além das intervenções profissionais o presente estudo pode servir de subsídios 
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para que novas políticas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei sejam 

construídas ou se encaminhem novas deliberações no intuito de que as políticas já existentes 

sejam efetivadas de maneira mais eficaz 

Mencionado esta dimensão da inserção política que tal pesquisa pode ajudar a 

desenvolver é importante salientar que o presente projeto está incluído no grupo de pesquisa 

cadastrado no CNPq intitulado “Psicologia e Práticas Sócio-Culturais”, vinculado à linha de 

pesquisa em atenção a indivíduos, grupos e  populações vulneráveis. E mais uma vez 

reforçando que tem por objetivo dar continuidade à pesquisa de doutorado finalizada por 

Costa (2007), docente e pesquisadora do da Faculdade do curso de Psicologia e do programa 

de de pós-graduação em Psicologia/UFAM. Espera-se contribuir para maior compreensão dos 

fenômenos que envolvem jovens em conflito com a lei, no sentido de construir práticas 

transformadoras, inclusivas e promotoras de desenvolvimento, saúde e cidadania. 

A Doutrina Jurídica da Proteção Integral junto a crianças e adolescentes indica uma 

nova maneira de pensar no que se refere a esta etapa da vida humana,  segundo Xaud (1999). 

No que se refere aos adolescentes que comentem algum tipo de ato infracional, esse novo 

pensar supera as perspectivas outrora defendidas pela Doutrina da Situação Irregular. Desta 

forma o Centros de Medidas Socioeducativas existem para responsabilizar o adolescentes em 

conflito com a lei, mas também para garantir-lhe o direito de proteção, conforme lhe é 

assegurado no ECA .  

No que se refere aos fatores de proteção existentes no contexto socioeducativo, Costa 

e Assis (2006) falam sobre a importância de se promover aspectos protetivos que conduzam a 

trajetórias bem sucedidas. As autoras assumem o conceito de resiliência para desenvolver 

uma discussão sobre os fatores que, mesmo em situações adversas, poderiam possibilitar o 

desenvolvimento saudável de adolescentes em cumprimento de medidas judiciais e, portanto, 
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possibilitar a transformação dos sujeitos implicados nestas medidas (COSTA & ASSIS, 2006) 

Outros temas ou objetos de estudos importantes e que podem articular-se com o que se 

pretende discutir neste projeto de pesquisa é a estrutura atual das medidas socioeducativas de 

internação e as intervenções desenvolvidas em seu interior por diversos profissionais e 

funcionários as quais podem ser compreendidas a partir de uma leitura foucaultiana como 

intervenções construídas a partir de práticas sociais, sejam aquelas desenvolvidas advindas de 

um escopo teórico, como no caso da psicologia e do serviço social, sejam aquelas efetuadas 

pelos demais atores que fazem parte do cenário da instituição, a quê em Foucault (1996) 

poderia-se chamar estrutura da instituição.  

Tais temas são os limites com os quais o presente trabalho está em direto contato, 

embora não caracterize o centro das investigações, mas que trazem contribuições 

significativas para a psicologia, principalmente aquela psicologia que não se restringe a 

descrições intrapsíquicas e desconsideram o valor histórico, político e social do processo de 

construção do psiquismo.  

Tomando como referencial tantas teorias em psicologia, principalmente as pós-

modernas (GONZÁLEZ REY, 2007), não há como deslocar o entendimento dos processos 

subjetivos de adolescentes em conflito com a lei, sem que se toque diretamente  ao estudo da 

organização social contemporânea. O estudo da própria maneira de organização social como 

fruto do capitalismo e sua filosofia liberal de maneira mais profunda seria de grande 

importância no que toca a qualquer maneira de produção subjetiva. Pois entende-se que o 

capitalismo construiu em  uma maneira particular de dar sentido as coisas.  

Este relatório consta de uma parte introdutória já desenvolvida acima, contendo a 

trajetória para a elaboração da pesquisa bem como seus objetivos e justificativa, além de 

considerar e demarcar os limites temáticos que dão parâmetros para a pesquisa. A diante 
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segue-se  uma secção onde irá discorrer-se sobre a  fundamentação teórica e metodológica do 

trabalho, citando os procedimentos , deixando claro como os de passos de tal ação foram 

sendo desenvolvidos. Posteriormente o trabalho aponta os resultados obtidos discorrendo em 

uma discussão a partir do referencial teórico. Finalizando, algumas recomendações são feitas, 

levando-se em consideração os dados levantados, no sentido de propor possíveis 

enfrentamentos junto à demanda percebida. 

As considerações finais indicam os outros caminhos teóricos, profissionais e sociais 

que esta pesquisa abre para discussão. Tais considerações fazem questionamentos que podem 

motivar futuras pesquisas ou reflexões em torno do tema ou de temas que com eles se 

articulam. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A subjetividade dentro da psicologia é um objeto que propõe um campo de discussão 

mais atual diferente daquela perspectiva que tinha como base o estudo da personalidade que 

levava em conta o contexto social de maneira bastante empobrecida, deixando o estudo sobre 

o psiquismo extremamente vinculado a funcionamentos mentais produzidos por tipologias 

psíquicas compreendidas em geral por um olhar psicodinâmico e na história da psicologia 

brasileira isso não foi diferente (BERNARDES, 2007). 

Ao estudar os artigos publicados em uma revista científica brasileira de psicologia, 

Bernardes analisa como o conceito de subjetividade passa a tomar muitas formas nos 

trabalhos publicados, compreendendo ser um conceito bastante ambíguo dentro do debate 

teórico em  psicológica. No entanto, a autora também comenta como este conceito acaba por 

unir, mesmo que em uma perspectiva de discussão, teorias que antes trabalhavam com objetos 

com denominações diferentes. Assim, autores da psicanálise, fenomenologia, esquizoanálise, 

construcionismo social, construtivismo e da teoria dos sistemas, entre outros, passam a fazer 

referência ao termo subjetividade em seus escritos.  

González Rey (2002) fala do impacto do conceito de subjetividade para as psicologias 

contemporânea, entendendo ser um conceito que impede que se estude o psicológico através 

de categorias gerais, suscetíveis de avaliação pelos mesmos atributos em pessoais diferentes. 

Ainda sobre o conceito de subjetividade Rey assim discorre: 

El uso de la subjetividad como sustrato ontológico complejo de los procesos 

psíquicos nos lleva a comprender estos a través de procesos de relación que tinen 

como escenario el sujeto psicológico concreto, y las diferentes instancias sociales 

em la que este se constituye y es constituyente. Los fenomenos subjetivos se 

definem en un sujeto que actúa de forma permanente em un espacio social 

subjetivado...(p. 24).  

Em tal apresentação da subjetividade como a trazida por González Rey (2004), nem 

sempre o que se vinculava ao termo no seio das ciências, e da psicologia enquanto espaço 
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pretenso de se afinar aos moldes do científico positivista. Segundo o meso autor a 

subjetividade se atrelava aquilo que era contrário ao desejado pelo projeto da ciência  positiva, 

representando algo de desviado e com um cunho pejorativo por ser entendida, muitas vezes 

como o contrário de neutralidade, ficando por muito tempo temida e rechaçada pelos 

representante do modelo dominante de ciência de produção de ciência.  

Falando um pouco sobre o caminho percorrido pelo conceito de subjetividade, Prado 

(2005) assim se expressa:  

Em verdade o termo subjetividade passa da psicanálise para o campo das psicologias 

na primeira metade do século passado, mas é somente o seu final que ele se despe de 

um sentido naturalizado e substancializado de interioridade, passando a ser pensado 

em termos sociais, históricos e políticos -como produção de subjetividade, 

apresentando-se contemporaneamente como objeto possível para muitas psicologias 

de cunho crítico para buscar dar conta da identidade, exatamente por mostrar dar 

conta as diferenças (p.16). 

Segundo Bernardes a psicologia faz um caminho de uma psicologia do indivíduo para 

uma psicologia da subjetividade, tendo então o conceito como mencionado na citação acima 

encontrado no âmbito da psicanálise uma valorização bastante interessante até ser assumida 

pela psicologia, aliás bem depois de muitas outros campos das ciências humanas e sociais, 

como a antropologia e a sociologia.  

De maneira particular as denominadas teorias pós-modernas incorporam o termo no 

sentido de compreensão de um sujeito visto sob a ótica de seu ethos cultural, passando a 

representar um objeto que incorpora em si o sujeito em tensão com a sociedade. A 

subjetividade passa a ser um objeto para uma psicologia comprometido com o social. Assim 

indivíduo e sociedade, e a relação que estas duas instâncias têm entre si, acabam por tomar 

um espaço novo no cenário da produção do conhecimento sob a perspectiva do estuda 

subjetividade ou dos modos de subjetivação. 

Para González Rey (2007) essas correntes teóricas trazem avanços importantes sobre 

compreensão da psique, no entanto não dão conta de uma representação ontológica sobre o 
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que seria a subjetividade em si. A crítica que o autor faz é em torno de algo que fica somente 

em uma dimensão abstrata ou meramente social, perdendo-se a dimensão do sujeito, como o 

autor refere ser o caso da teoria social construcionista e da teoria dos sistemas. Para uma 

representação da psique que possa responder com qual material psíquico se lida, González 

Rey (IDEM) vai buscar nas bases da teoria histórico-cultural seus fundamentos. 

A psicologia histórico-cultural ou psicologia sócio-histórica segundo, González Rey 

(2004), são sinônimos, representando os aspectos materialista-histórico-dialético do 

pensamento dos autores russos, em especial Vygotsky, Luria e Leontiev. Aqui neste trabalho 

irá adotar-se a denominação sócio-histórica por ser considerado mais coerente com a tradição 

de tal corrente entre autores brasileiros.  

A psicologia sócio-histórica, segundo Bock (2002) rompe com a visão abstrata sobre o 

psiquismo compreendo-o a partir da realidade objetiva, do mundo do trabalho, das relações 

pessoais e institucionais onde cada indivíduo está inserido, como também compreende este 

desenvolvimento de cada pessoa dentro de uma esfera social-política, ou seja, compreende o 

homem em seu contexto cultural.  

Foge-se, segunda as perspectivas desta teoria, de características que marcaram a 

ciência moderna, positivista, racionalista, mecanicista, associacionista, atomista e 

determinista. A  psicologia neste contexto e segundo esses ideais constrói-se e tem a pretensão 

de ser ciência, iniciando um movimento pendular de busca ao seu objeto, hora dizendo estar 

em aspectos internos, ora em atributos externos.  

A psicologia sócio-histórica assume a idéia de que tal dicotomização é falsa entre o 

que é interno e o externo, entre o que é social e pessoal, entre biológico e mental. Em 

Vygotsky, compreende-se o fundamento de tais posicionamentos, ao assumir-se as idéias de 

desenvolvimento humano a partir dos conceitos de filogênese, ontogênese, sociogênese e 
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microgênese (OLIVEIRA, 2008). 

Por filogênese entende-se a história da espécie humana, por ontogênese a história do 

desenvolvimento do ser desta espécie ao longo do tempo, ou seja dos indivíduos desta 

espécies sua habilidades e limites. Por sociogênese compreende-se como que culturalmente se 

construiu e se conseguiu, na dimensão da coletividade, conceber e relacionar-se com os 

objetos. Já a microgênese refere-se ao processo do desenvolvimento individual que aquela 

pessoa da espécie Homo sapiens, de uma determinada sociedade, teve; ou seja, como foi 

aprendendo e internalizando este mundo cultural. 

Para se compreender bem a visão de homem da psicologia sócio-histórica veja-se o 

que Aguiar (2002) diz a esse respeito: “O homem ao construir seus registros (psicológicos), o 

faz na relação com o mundo, objetivando sua subjetividade e subjetivando sua objetividade. O 

psicológico se constitui, não no homem, mas na relação do homem com o mundo 

sociocultural ( p.96)”. 

No entender de Aguiar (IDEM), as categorias fundamentais para a compreensão do 

psiquismo humano e seu desenvolvimento são a atividade e a consciência. A partir de um 

olhar do marxismo uma atividade se caracteriza por se orientar a um objeto, fazer uso de 

instrumentos e produzir algo que seja entendido como elemento da cultura. Sendo a atividade 

caracterizado como a ação desencadeada no mundo externo a partir das necessidades do 

homem, lembrando que tais necessidades são construtos humanos e portanto concebidos a 

partir de sua formação histórica. 

A consciência seria a atividade internalizada por meio dos símbolos linguísticos 

construídos cultural para comunicar. Assim não é a atividade que é internalizada, “mas a 

atividade significada, como um processo social mediatizada semioticamente (p.100)”. A 

consciência seria o espaço psíquico construído de forma dialética nas atividades 
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compartilhadas no mundo objetivo. Assim objetividade e subjetividade se negam e se 

afirmam de maneira contraditória de forma que uma é parte substancial da outra. Tal dinâmica 

acontece mediada pelo signo. 

O signo portanto é o instrumento, fazendo uma analogia ao mundo do trabalho, ou da 

atividade humana, do qual o sujeito se utiliza para lidar com o mundo. Portanto não é uma 

relação direta que há entre o homem e o mundo, mas uma relação mediada. Portanto um 

objeto é associado ao signo ou a palavra que lhe é atribuída socialmente e tal objeto 

desencadeia relações entre signos e afetos de tal maneira que só pode ser entendida na 

perspectiva do sentido e do significado, sendo um objeto ou uma fala (onde se usa o signo) 

compartilhada mas não experienciada por todos da mesma forma, pela característica 

reversível do signo. Sobre isto, Pino (2000), assim se refere: “(...) a propriedade de ser 

reversível, ou seja, a de significar tanto para quem o recebe quanto para quem o emite (...) O 

signo opera no campo da consciência, no qual ser autor e espectador constituem atributos de 

uma mesma pessoa. É por isso que a palavra dirigida ao outro produz efeito também naquele 

que a utiliza" ( p. 59)”.  

Pelos aspectos compartilhados por grupos sociais que seriam aspectos de natureza 

mais estáveis da dinâmica semiótica pode-se compreender o conceito dado por Vygostsky ao 

significado. Para Vygotsky (1996), o significado já estaria um campo mais duradouro, mais 

convencional, em uma dimensão dicionarizada, daquilo que o conceito da palavra associada a 

determinado objeto remete. Assim uma pessoa no decurso de sua vida vai participando de 

muitas esferas de significação, muitos grupos ou redes de significação (ROSSETI-

FERREIRA, 2004) e cada história individual faz caminhas diferentes, mas muitas vezes 

compartilhando os mesmo espaços sociais de forma e em momentos diferentes. É que pode 

trazer em uma análise de sentidos e significações semelhanças e  particularidades, 

divergentes. 
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Da gama de significação por onde um indivíduo se constrói pode-se compreender que 

nunca um objeto é associado aos mesmos signos, pois as vivências são diferentes, os modos 

microgenéticos como cada um se desenvolveu na história de cada atividade significada 

marcando a dimensão da singularidade da história de vida, ao mesmo tempo em que se 

apreende em tais vivências aspectos do universo onde as vivências particulares foram 

possíveis de serem construídas e subjetivadas. 

Nas palavras de Vygotsky (1996) “(...), a tarefa fundamental da psicologia dialética 

consiste precisamente em descobrir a conexão significativa entre as partes e o todo, em saber 

considerar o processo psíquico em conexão orgânica nos limites de um processo integral mais 

complexo (p. 149)”. 

No âmbito do sujeito conceito de sentido refere a todas as sentenças vem a toa diante 

de determinado objeto subjetivado, de conteúdo simbólico que vão para além do simbólico 

apenas, mas que também são construídos de elementos afetivo-emocionais, compreendendo 

também a dimensão da afetividade como fortemente ligada a esfera da cultura que a 

possibilita de se expressar como tal. 

Para falar dos afetos, recorre-se às emoções que se desenvolvem em uma história 

filogenética e ontogenética, e que ganham expressões diferenciadas nas formas culturais 

possíveis. Assim, sentimentos de saudades, amor, paixão, ódio, rancor, são expressões 

culturais só possíveis de existir dentro do que fora compartilhado socialmente, vinculado-se a 

questões literalmente fisiológicas que foram estabelecidas no percurso histórico da espécie, 

como as respostas automáticas de medo, fuga e nas resposta fisiológicas experimentadas na 

saciedade, compreendendo biológico, social e individual como parte de um mesmo processo.  

Dito isto, conceitua-se então, o sentido como uma unidade complexa formada por 

elementos afetivos e simbólicos, onde o significado (já explicado anteriormente) representa 
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uma pequena parte de sua constituição. A idéia de unidade aqui foge da idéia de uma unidade 

atomizada ou reducionista, de uma tentativa de buscar o menor elemento constitutivo de um 

fenômeno par melhor compreendê-lo. 

O sentido subjetivo representa a integração necessária de uma produção emocional 

com uma história própria, com processos simbólicos de uma natureza diferente, que 

se incorporam inseparavelmente a essas emoções dentro de uma delimitação de 

sentido, tanto em nível de um sujeito concreto como no de um grupo social. Essa 

integração é arbitrária, tem a ver com as histórias diferenciadas as quais certos 

espaços adquiriram essa capacidade produtora de sentido (González Rey, 2004, p. 

134). 

É diante deste referencial teórico que González Rey (2002) propõe uma representação 

da subjetividade. Em suas palavras: 

Considero a subjetividade o sistema de significações e sentidos subjetivos em que se 

organiza a vida psíquica do sujeito e da sociedade, pois a subjetividade não é uma 

organização intrapsíquica que se esgota no indivíduo, mas um sistema aberto e em 

desenvolvimento que caracteriza também a constituição dos processos sociais, tema 

que tenho explicado por meio da categoria de subjetividade social (p. 61). 

O tema da subjetividade é adotado a partir de uma perspectiva dialógica, dialética e 

complexa, em que a subjetividade não aparece coisificada em nenhum tipo de entidade, nem 

de invariante universal da natureza humana, mas que se expressa como um sistema complexo 

em constante avanço, que constitui o sujeito concreto, e por sua vez, é construída por aquele 

de forma permanente, por meio de sua constante produção de sentidos e significados dentro 

dos diferentes sistemas da subjetividade social em que desenvolve suas ações. 

Nesta mesma obra, González Rey (2004) assume o caráter plurideterminado e 

contraditório da subjetividade que não se caracteriza por invariantes estruturais que permitam 

construções universais sobre a natureza humana, mas é antes uma estrutura versátil, flexível e 

complexa. Em outro momento de sua produção o autor expressa que Vygotsky dá direções 

para que se compreenda os processos psicológicos afastando-se de elaborações simplistas 

(2004). Por esta razão o próprio autor indica aproximações teóricas úteis das teorizações sobre 

a subjetividade numa perspectiva histórico-cultural com o pensamento complexo de Edgar 

Morin (GONZÁLEZ REY, 2007). 
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Sobre a necessidade de um pensamento complexo Morin (2007) fala sobre  o 

encaminho que deve-se empreender, buscando suas fontes em Pascal, que indica um processo 

de conhecer as partes para conhecer o todo, conhecer o todo e chegar nas partes então 

somente isolar as partes e compreendê-la isoladamente. Ainda Morin (IDEM) continua 

falando sobre uma postura que o investigador deveria ter na idéia de fazer compreensões que 

relacione as partes entre si, aqui que aparentemente parecem separadas entre si. 

O método experimental construiu a estratégia de tirar do meio natural as partes, isolá-

las e compreendê-las assim. No pensamento Complexo, tal idéia perde sua significância pois 

não se compreende as partes a partir do seu entendimento sistêmico, descaracterizando assim 

o fenômeno de sua totalidade por conta de um paradigma limitado. 

A conceituar sistema, Morin (2005) diz ser um “conjunto organizado de partes 

diferentes, produtor de qualidades que não existiriam se o as partes estivessem isoladas (p. 3)” 

Fazemos melhor explicar, Morin (IDEM) fala a respeito da constituição do sujeito a 

partir de um olhar complexo: 

Não podemos, portanto, conhecer o ser humano apenas dos elementos que o 

constituem. Se observarmos uma sociedade, verificaremos que nela há interações 

entre os indivíduos, mas essas interações formam um conjunto e a sociedade, com 

tal é possuidora de uma língua e de uma cultura que transmite aos indivíduos, essas 

'emergências' permitem ao desenvolvimento desses. É necessário um modo de 

conhecimento que permita compreender como as organizações, os sistemas 

produzem as qualidades fundamentais do nosso mundo (p. 3). 

Para o autor o problema do conhecer está no fato de a educação formal de maneira 

geral pautar-se pelo método linear causístico. Sem levar em conta o caráter múltiplo dos 

fenômenos de elementos que se retroalimentam e se constituem mutuamente. O olhar 

reducionista caracteriza o que o autor chama de paradigma da simplicidade, este não se 

descarta , mas é abarca por um outro: o paradigma da complexidade, considerado como de 

maior abrangência e de maior apreensão do fenômeno, pois para o autor tudo é complexo. 
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Morin assim se expressa quanto ao termo sobre o conhecimento da complexidade e 

define o termo complexo: 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o 

que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 

inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 

psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo 

entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, 

as partes em si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade 

(MORIN, 2007, p. 38). 

Partindo dessa consideração sobre a complexidade que caracteriza a subjetividade, 

González Rey (2004) propõe uma leitura da categoria de sentido, conforme proposta por 

Vygotsky, para que a partir da maneira como os sentidos se configuram na singularidade de 

cada pessoa concreta se possa compreender quais configurações subjetivas  organizam a 

psique em suas mais variadas formas, nos mais distintos sujeitos. No olhar da complexidade a 

teoria sócio-histórica faz a categoria sentido (ou sentido subjetivo como utilizado por 

González Rey) relacionar-se constitutivamente com as categorias de sujeito, subjetividade e 

configurações subjetivas.   

Por sujeito entende-se o indivíduo capaz de mudar o curso da sua própria história, 

mudando os espaços sociais de sua ação e de onde é constituído. A subjetividade já 

conceituada aqui incorpora zonas de significação que se expressam em dois momentos de um 

mesmo sistema como subjetividade social e individual, sendo a primeira compreendida pelos 

aspectos de significação e de sentido nos espaços institucionais, grupais, dentro de uma 

dimensão supra-pessoal; já a subjetividade individual marca os aspectos subjetivos no sujeito 

concreto a partir dos espaços da subjetividade social de suas ações (GONZÁLEZ REY, 2004). 

Por configuração subjetiva entende-se por ser os arranjos de sentido e significados que 

presentes, no sistema da subjetividade social e individual, a organiza como algo configurado e 

em processo. Portanto percebe-se que para a compreensão dos sentidos, além relacioná-los 

entre si, é importante um esforço de compreensão que o articule com essas outras categorias 
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que o forma e são dele produto, em uma relação de uma perspectiva complexa. 

Desta conceituação que se assume os espaços institucionais como um espaço gerador 

de sentidos e portanto de produção de subjetividade. As instituições para cumprimento de 

medidas socioeducativas de internação estudadas por Costa (2007) são compreendidas neste 

trabalho como essa zona de produção de sentido (GONZÁLEZ REY, 2004) e, portanto, a 

leitura dos sentidos de proteção produzidos por adolescentes internos destas instituições a que 

se propõe esta pesquisa foi se mostrando possível.  
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2 – METODOLOGIA 

2.1 – PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS E ETODOLÓGICOS 

 Optou-se pelo uso dos pressupostos metodológicos da Epistemologia Qualitativa 

embasada em três princípios (PAULA & CUPOLILLO, 2005): 

a) Produção do conhecimento como construtiva-interpretativa, onde tanto o sujeito 

como o objeto são subjetividades envolvidas ativamente na construção desse conhecimento e 

a interpretação é a possibilidade de dar sentido à expressão do pesquisado. 

b) A singularidade como nível da produção do conhecimento, onde não é a quantidade 

de sujeitos que importa, mas a possibilidade de dar significações daquilo que se pretende 

estudar no momento da pesquisa, esse enfoque é o que dá a legitimidade para o estudo.  

Num primeiro momento foi incluindo um terceiro pressuposto, mas foi posteriormente 

retirado dado que se relacionava a uma ação mais ligada a uma pesquisa de campo, o que não 

é o caso deste trabalho. 

2.2 – SUJEITO E LOCAL DA PESQUISA. 

Embora caracterizasse uma pesquisa relacionada a seres humanos, a pesquisa, no 

entanto não teve um caráter empírico, sendo feita a partir de dados secundários, dados estes 

coletados para a elaboração da tese de doutorado de Costa (2007).  

Os dados referem-se a 11 adolescentes do sexo masculino em cumprimento de 

medidas socioeducativas na cidade de Manaus, além de 6 técnicos e 4 monitores que 

trabalham nas instituições onde os adolescentes cumprem internação.A pesquisa refere-se a  2 

centros socioeducativos situados na cidade de Manaus. 
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2.3 – PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

2.3.1 – ANÁLISE DOCUMENTAL 

A pesquisa foi realizada através de análise de dados secundários. Foram alisadas todas 

as entrevistas feitas por Costa (2007) direcionadas aos sujeitos da pesquisa, compreendendo 

ser este trabalho uma continuidade da pesquisa feita pela autora na ocasião da elaboração de 

sua pesquisa que resultou em sua tese de doutorado.  

Não foram coletados dados diretos. As entrevistas foram realizadas mediante 

autorização do juiz à ocasião, tendo sido seguidos os critérios da resolução 196/96 CNS. O 

termo de consentimento assinado pelo juiz e o termo de consentimento livre e esclarecido 

assinado pelos profissionais da instituição encontram-se na Tese da pesquisadora, cujo 

trabalho subsidia o presente projeto. (COSTA, 2007) 

Assim sendo, não foi  necessário obter novo consentimento, uma vez que os dados 

foram coletados com finalidade de pesquisa, a qual tem agora continuidade. A 

confidencialidade dos dados é assegurada pelos termos já obtidos e pelo compromisso da 

pesquisadora-orientadora, bem como do bolsista proponente do presente projeto. 

2.4 – MÉTODO DE ANÁLISE 

2.4.1 – ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A análise de conteúdo propõe a sistematização dos conteúdos frente a um texto 

complexo, fazendo sua análise a partir do texto concreto ao seu contexto social . Segundo 

Bardin (1977), esta proposta de análise permite o estabelecimento de unidades textuais 

manejáveis, permitindo alcançar uma representação simbólica. 

A análise de conteúdo se divide em três etapas:   

a) Pré- análise: consiste na leitura exaustiva dos dados para verificação dos conteúdos 
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que emergem. 

b) Exploração dos dados: momento em que se dá uma visibilidade inteligível para os 

dados dispondo-os em categorias criadas segundo o que for verificado como conteúdo 

emergente. 

1. Interpretação dos dados: etapa em que o pesquisador vai dar significação aos dados 

a partir de sua escolha teórica. 

3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

Análise embasada no método da análise de conteúdo levantou algumas categorias que 

foram organizadas em núcleos de significação. Para melhor explicação a respeito dos núcleos 

de significação faz-se lança-se um olhar sobre o pensamento de Vygotsky (1996), a respeito 

do repertório discursivo. 

 "Quando diversas palavras se fundem numa única, a nova palavra não expressa 

apenas uma idéia de certa complexidade, mas designa todos os elementos isolados contidos 

nessa idéia(p.182)". 

Partindo desta idéia é que se pensa na organização das categorias pelo que se 

denomina núcleo de significação, optou-se pelo termo no sentido de fugir de categorização 

estanques do ponto de vista da análise, ainda mais por que os objetivos referem ao estudos 

dos sentidos em seu caráter complexo, sendo possível pelo conceito de núcleo de significação 

fazer associações entre os sentidos de forma mútua, bem como com aspectos das dimensões 

da categoria de sujeito, configurações subjetivas e subjetividade social e individual. 

Pode-se entender por núcleo de significação o aglutinamento de significação com 

valores semânticos semelhantes, a partir de indicadores que revelam o mesmo conteúdo 

temático (Ozella & AGUIAR, 2006). 
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Com essa idéia clarificada, é apresentada a seguir as categorias levantas em núcleos de 

significação feitas nesta pesquisa. É importante lembrar que elas se correlacionam e se 

constituem, sendo separadas por fins didáticos, mas o esforço da análise foi sempre de 

integração. 

Igualmente importante salientar é o fato de que o objetivo deste projeto pautava-se 

pela investigação enquanto grupo (o grupo dos adolescentes internos no contexto 

socioeducativo), mas todos os sentidos apreendidos nos núcleos temáticos se aplicam a cada 

um individualmente. Dito de outra maneira, nem todos os adolescentes apresentaram em seus 

discursos todos os núcleos de significação levantados na análise, o que mostra a diversidade e 

a singularidade das formações subjetivas. 

Os núcleos foram categorizados e nomeados como apresentado a seguir: 

Dimensão individual: 

Este núcleo de significação engloba aspectos de atribuição de sentido construídos 

pelos adolescentes a partir de uma perspectiva individual, centrando as possibilidades das 

questões protetivas em uma microesfera: a esfera do sujeito. Este núcleo de significação 

configurou-se, segundo as falas analisadas, através de algumas subcategorias que se 

expressam desta maneira: 

O “querer” pessoal - Maneira de pensar a dimensão em relação com as mudanças 

e oportunidades possíveis, colocando o querer pessoal, a volição, como uma possibilidade de 

construção de novas condutas e estilos de vida mais saudáveis, longe do ato infracional. Este 

diálogo entre adolescente e pesquisadora ajuda a compreender melhor esta categoria. 

C. E que mais, que diferença tem? Tu acha que tem diferença do jeito da pessoa ser 

pra ela pra ela entrar nessa vida ou não? Por que uns entram e outros não? 

R. Tem uns que não querem mesmo, que não gosta... andar naquela... não sentem 

vontade, e outros que tem vontade de fazer a onda mesmo, fumar droga (DA7, 

sujeito da pesquisa). 
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Nota-se uma ênfase do discurso deste adolescente na vontade ou no querer, bastante 

individualizados. Tal sentido denota que há um prazer em ter um estilo de vida que possibilita 

ao adolescente escolher estar no caminho de condutas não ligadas ao ato infracional. Nota-se 

que a escolha depende do sujeito que valoriza, quer ou deseja outro “ritmo de vida”  

(expressão usada por alguns adolescentes), ou seja, as escolhas para mudanças de vida 

estariam inteiramente voltadas para uma dimensão do indivíduo, da maneira como este 

valoriza ou aprende a valorizar, mas tal aprendizado que implicaria em uma  mudança 

qualitativa só será possível, dentro da perspectiva desta categoria, condicionalmente, se o 

sujeito quiser. Em seguida, o mesmo adolescente, expressa isso de forma bastante clara. 

R. Eu vou dar valor lá fora nas coisas que... nas coisas que eu nunca tive aqui dentro. 

O cara aprende a dar valor sim, o cara só não aprende se ele não quiser mudar de 

vida mesmo (DA7, sujeito da pesquisa). 

O mesmo adolescente nesta outra fala indica um campo de possibilidades ou de 

contextos e “coisas” que podem ser significativas para suas vidas, no entanto, a forma como 

cada pessoa vai conduzir sua vida em relação a essas tais coisas depende do querer. Portanto o 

processo de significação estaria igualmente centrado no individual. Podem surgir 

oportunidades concretas, mas isso de nada vale se a pessoa não quiser. Essa subcategoria 

indica também o querer vinculado a valorização das coisas no sentido de construção de 

projetos de vida. 

De certa maneira esta idéia coloca o sujeito com maior compromisso e 

responsabilidade  diante das escolhas que fez e  deverá fazer ao longo de sua trajetória. Esta 

postura mais ativa é de suma  importância para o sujeito e para suas relações interpessoais 

pois acredita-se, a partir do referencial teórico adotado aqui, que o sujeito constitui ativamente 

os espaços de onde ele mesmo é produto (GONZÁLEZ REY, 2007). Ainda mais importante é 

o fato de as significações para os objetos (“coisas”), sejam eles pessoas ou oportunidades 

objetivas, serem subjetivados e ressignificadas, ou seja vislumbradas a partir de uma 
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perspectiva que muda configurações psíquicas a ponto de construir novas conexões entre 

imagens e afetos (sentidos) atribuídos a esses objetos-subjetivados de tal forma que 

potencialize sentidos geradores de experiências  originais mais saudáveis. 

No que se refere a escolhas a partir do querer é importante que se discuta o conceito de 

motivos, conforme proposto por González Rey (2004). Nesta oportunidade o autor indica a 

implicação da subjetividade social no contexto da construção dos motivos que permeiam as 

ações dos sujeitos. Assim um sentido gerador de motivos estaria vinculado a dimensão 

individual de um contexto maior na realidade social. Dito de outra forma, o sujeito só pode 

construir significações ou novos arranjos de sentido a partir das construções internalizadas no 

contexto social por onde o sujeito atua. Isto não se dá linearmente, mas a partir de um relação 

complexa.  

Assim o sujeito “quer” a partir de seus contextos, aprende as coisas a partir de sentidos 

que são sociais e individuais ao mesmo tempo. São do próprio sujeito, ao mesmo tempo em 

que revelam aspectos da subjetividade social. 

Nesta análise não se aniquila o sujeito por conta de seu contexto social, mas o 

compreende a partir desta trama. Portanto há um lugar de escolha que é individual, mas esse 

individual é construído dialeticamente no contexto da cultura. Este aspectos remete a aspectos 

que poderiam ser melhor trabalhados no contexto da intervenção por parte dos técnicos que 

intervêm diretamente junto aos adolescentes no contexto de internação.  

Força de vontade:  

 Nesta subcategoria a conotação de uma mudança de vida, não depende apenas do 

querer pessoal, pois o indicativo é de que o indivíduo até dispõe de uma vontade, ou querer, 

ou ainda de uma  intenção a construção de  uma caminha diferenciada do que fora sua vida até 
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então, mas a ênfase  nesta subcategoria é de que acima de sua vontade, exista algo como um 

impulso ou sentidos que não estão bem definidos em sua consciência de forma clara  que  o 

conduziria para a situação de risco ou, no caso dos adolescentes pesquisados, para o ato 

infracional. Consciência é aqui entendida como conceituada pela teoria sócio-histórica, como 

o espaço psíquico constituído pela mediação simbólica nos espaços sociais de significação 

internalizados que constituem o sujeito (AGUIAR, 2002). 

Esta categoria faz menção à conduta que se encaminha na contramão dessas intenções 

de infração, no caso do adolescente em conflito com a lei. É o que pode ser exemplificado na 

fala deste adolescente: “O que tu acha que poderia ter te ajudado a não voltar? Acho que a 

força de vontade” (DA1, sujeito da pesquisa). Bem como neste outro exemplo: “5 meses aí 

fui liberado por comportamento, aí fui pra semi  chegou lá na semi, eu comecei a ficar por ali 

sempre com aquele negócio "não vou fumar droga não( DA5, sujeito da pesquisa)”. 

Este adolescente aponta de imediato a força de vontade como recurso para não voltar a 

cometer nem um tipo de infração. Sua segunda fala aqui apresentada, quando se refere a sua 

liberação do contexto de internação para a semiliberdade, mostra uma estratégia  de esforço 

com repetições de pensamentos como “não vou fumar droga não”, no intuito de combater o 

desejo ou a vontade de usar que demonstra ser muito forte. Só seria possível combater tais 

vontades a partir de argumentos como essas frases acima exemplificadas que ajudem a 

superar o esforço de violentar-se contra os próprios desejos.  

Em “Transtornos Psicológicos Cotidianos” (1999), o psicólogo Antônio Maritam, de 

orientação fenomenológica-existencial faz uma alusão a psicologia do reforço, característica 

do behaviorismo, traçando uma nova proposta: a psicologia do esforço, onde o indivíduo 

deveria esforçasse para romper com suas fragilidades psíquicas e objetivas. Este conceito de 

psicologia do esforço é bastante próxima daquilo que os adolescentes expressam como 
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sentido de proteção.  

De certa forma como discutido na categoria anterior, o indivíduo se beneficia deste 

esforço, pelo fato de colocar-se em uma outra perspectivas diante dos empecilhos a serem 

superados, passando a uma postura de ação que pode incorporar novos papéis em sua 

identidade. Identificado-se assim com o papel de alguém capaz de com muito esforço compor 

repertórios novos de respostas frente a repetição diante daquilo que já constitui sua própria 

identidade. Embora aqui não se discuta a categoria identidade como objetivo de pesquisa, é de 

se considerar o impacto que tal sentido vinculado ao esforço pessoal pode gerar na 

constituição identitária dos sujeitos. Conforme Ciampa (2001) a identidade pode ser vista 

como o é aqui entendida a subjetividade: a partir do paradigma do materialismo-histórico-

dialético. Ainda segundo o autor a identidade estaria ligada a resposta dada a pergunta “Quem 

é você?”. AS respostas possíveis estariam sempre vinculadas a papéis experienciados pelos 

sujeitos em suas ações. Partindo da teoria da subjetividade em González Rey, pode-se 

entender que cada papel carrega configurações de sentido que constroem tais vivências. Assim 

parte-se da idéia de que um sentido, vinculado a um referido papel na identidade do sujeito 

pode perfeitamente compreender mudanças que o façam reconstruir a própria idéia que faz de 

si e de suas potencialidades, e como o mesmo autor supracitado indica, passar de papéis 

repostos dinâmica mas repetitivamente, para mudanças pequenas de cunho quantitativo até 

alcançar mudanças substanciais de valor qualitativo. Este processo representa exatamente 

afirmação de que a identidade é metamorfose.  

Assim se o esforço pessoal colabora para uma nova dimensão identitária nos papéis 

vividos pelo sujeito, isso se torna positivamente importante do ponto de vista da construção 

subjetiva. No entanto a identidade aparentemente não metamorfoseia, pelo fato de que os 

papéis atribuídos ao sujeito no contexto social têm sido repostos o tempo todo. Assim vale 

uma crítica a esse tipo de pensamento que faz parte em uma crença social fundamentada no 
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seio do capitalismo. 

Tal perspectiva pode ser vista a partir da idéia difundida em muitos livros de auto-

ajuda que reivindicam o lugar do indivíduo e suas escolhas diante de uma dada realidade; 

assim, para que as mudanças pudessem acontecer seria necessário um esforço individual.  

Esta perspectiva individual como já foi dito é de suma importância pois entende-se que 

desta forma a pessoa se posiciona de maneira empoderada diante das situações adversas. No 

entanto esta centralidade no individual, no caso de experiências mal sucedidas, pode gerar 

discursos de culpabilização isolados no sujeito, sem que se leve em conta os limites e as 

possibilidades do campo social onde este indivíduo se constitui. 

 De fato a maneira como se caracteriza esse núcleo de significação, revela uma carga 

de responsabilização sobre o sujeito que evidencia suas capacidades e habilidades pessoais ou 

mesmo suas condições pessoais que independem de um contexto maior. A expressão 

individual como surge nesse núcleo de significação revela uma crença de uma questão 

individual bastante descolada dos contextos onde esse individual foi  construído.  

Essa característica apresentada aqui no contexto da produção dos sentidos indica 

aquela forma de produção de subjetividade apontada por muitos teóricos na 

contemporaneidade que fazem crítica ao capitalismo e suas ideologias. A psicologia sócio-

histórica se apropria desse discurso politizado e crítico no sentido de apontar como tal 

perspectiva individualista tem suas bases na filosofia liberal, que por sua vez é fundamental 

no estabelecimento e na perpetuação do projeto capitalista como em suas consequências para 

a formação de relações de exclusão.  

A filosofia liberal é expressão máxima da burguesia que admitia a liberdade e 

igualdade de direitos para todos a pessoas, colocando os homens em uma nova maneira de 

relacionar-se, diferenciada do modo feudal de organização social. Diante disto a sociedade já 
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não teria um estatuto estamentário, onde cada pessoa nascia e morria em uma classe social, ou 

lugar social bem definido. O posicionamento da filosofia liberal é de que todos tem a 

liberdade assegurada para buscar seu sustento e estar no mundo do trabalho de maneira 

igualitária a todos os outros homens. Esta posição que desembocou-se na constituição dos 

Direitos Humanos, também colocou sobre o homem através de idéias difundidas no laço 

social, em uma situação de inteira responsabilidade pelas suas escolhas.  

Muito embora os aspectos de um contexto maior surjam também no discurso dos 

adolescentes, quando o discurso destes está vinculado à dimensão individual, em gera, vem 

expressando uma conotação de supervalorização da pessoa individualmente, a despeito do sua 

realidade objetiva ou suas relações intersubjetivas, institucionais, midiáticas, ou seja, sem 

levar em conta a subjetividade social onde sua individualidade subjetiva se organiza.  

O problema de tal concepção descontextualizada está no fato de que as sociedades 

ditas capitalistas, como diria Deleuze (apud SILVA, 2005), referindo-se àquelas sociedades 

com similaridades nos modos de subjetivação, têm uma maneira bastante interessante de 

produção de subjetividade e de formas de exclusão. A própria idéia de liberdade a todas as 

pessoas se torna frágil quando se entende que o sistema social que chama a todos de homens 

livres não gera acessos a todos, dando privilégios a um pequeno número de indivíduos. 

Portanto o sucesso de muitos está vinculado a possibilidade de acesso a eles oferecido, e, em 

contrapartida, o fracasso de algumas pessoas, estaria ligada ao acesso negado a esse sujeito 

em muitas das dimensões de sua vida. Evidentemente que um fator não causa o outro como 

em uma relação de causa-efeito, mas desconsiderar este cenário é reproduzir ou pelo menos 

ser cúmplice  da ideologia que o sustenta.  

EVITAÇÃO DO FATOR DE RISCO: Aqui se entende um sentido no nível 

individual vinculado a proteção que busca fugir ou evitar fatores que ameacem o indivíduo de 
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alguma maneira.  Evidentemente que o mais importante aqui nesta pesquisa é verificar a 

proteção no que se refere ao ato infracional, por se tratar de adolescentes reclusos em medidas 

socioeducativas. No entanto, o sentido de proteção ultrapassa essa dimensão, como pode ser 

verificado na frase “No outro dia a polícia tava lá em casa, só que eu sai lá por trás, pelo 

muro (DA1, sujeito da pesquisa)”. 

Este discurso indica um adolescente que se sente ameaçado pela polícia por conta das 

consequências que poderia sofrer se fosse alcançado.  É importante salientar que a polícia 

funciona no sistema social como parte do dispositivo de segurança, mas é subjetivada aqui 

como algo do qual o adolescente precisa fugir. 

A estratégia protetiva está vinculada a evitação pela fuga desta situação de risco. Da 

mesma maneira, o adolescente evita pensamentos que podem corroborar para a intenção de 

expor-se a uma situação de risco. É o que pode ser verificado nesta outra fala, quando outro 

adolescente é indagado pela pesquisadora no que se refere à maneira de não se envolver em 

situações de risco no sentido infracional. Veja-se a resposta: “É ficar longe daqueles 

pensamento que eles ficam lá, né? (DA2, sujeito da pesquisa)”. Ou neste outro exemplo: 

“Não, nunca fi...porque os andavam muito atrás de mim, lá na área, aí eu me mudei pra ali 

pro grande vitória ali (DA5, sujeito da pesquisa)”. 

Seguindo essa mesma idéia e que tem conexão com os sentidos construídos sobre as 

relações, é a que procura evitar também as companhias de pessoas que potencializam as 

vivências ilícitas. Igualmente interessante notar que o contexto da instituição socioeducativa 

surge como algo que precisa também ser evitado ou de onde deve-se fugir “Nunca me 

bronqueei não, a única coisa que eu me envolvi mesmo foi cavar buraco, que os moleques 

queriam fugir e tal, ai não, todo mundo, uma hora, vamos cair fora (DA1, sujeito da 

pesquisa)” 
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A perspectiva punitiva da instituição não gera novas zonas de sentido para uma 

dimensão protetiva, mas é alvo de atenção do ponto de vista do adolescente que precisa 

mantê-la longe de si. Quando um adolescente fala desta forma: “Tem que soltar todo mundo e 

entender, escutar DA3”, essa fala traz conteúdos realmente relacionados a estrutura de 

encarceramento presente na instituição.  

É importante notar que o o adolescente pode não cometer o ato infracional se pensar 

nas consequencias que poderá enfrentar se for levado a reclusão. Mas isso sugere que tal 

postura  só se realiza pelo fato de o adolescente pretender evitar o ambiente institucional 

socieducativo e suas penalidades, numa perspectiva de evitação e não como um fator 

socioeducativo vislumbrado por ocasião de uma estratégia educacional proposta pela 

instituição.  

Nesta outra fala este adolescente narra uma estratégia de fuga da instituição, planejada 

entre os próprios adolescentes, o que indica que na constituição subjetiva de muitos dos 

adolescentes entrevistados, a instituição e aspectos de sua rotina aparece identificado como 

algo de risco, ou ameaçador. É interessante notar, como no caso do policial acima citado, que 

uma instituição que deveria se enquadrar nos ideais postulados pela doutrina de proteção 

integral a criança e ao adolescente, acaba, por conta de seus aspectos punitivos, funcionando 

como  um fator de risco, necessitando,  assim, o adolescente, de dispositivos de fuga para 

proteger-se do que deveria ser a proteção. 

Muito embora em outro momento haja adolescentes que construíram um espaço de 

significação que percebe a instituição como protetiva, em outros aspectos, é importante aqui 

nesta dimensão individual perceber como a instituição se expressam conteúdos de evitação. 

A categoria de evitação do risco está muito próxima da idéia de comportamento de 

esquiva e fuga, no sentido explicado pelo paradigma da Análise do Comportamento em 
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Skinner (SCHULTZ & SCHULTZ, 2001), onde o comportamento de esquiva e e fuga 

funcionam como uma resposta condicionada para amenizar a punição ou o reforço negativo 

(estímulo aversivo que é consequência da resposta condicionada a um estimulo inicial). 

Segunda Sílvia Lane (1995), sobre os esquemas de reforçamento não há muito o que ser 

discutido, mas o que há de ser problematizado é a maneira  de como estes  se formam nas 

histórias de vida de cada sujeito. Assim, a crítica que se faz a esse modelo teórico é que neste 

se  pensa a dimensão do humano a partir de uma estrutura mecanicista, atomizada e 

reducionista, onde o estímulo é a unidade menor e portanto, de onde se parte para análise do 

esquema como um todo. 

A compreensão que se tem deste modelo behaviorista é de que ele é uma expressão do 

que Morin (2007) chama de paradigma da simplicidade, que não está em oposição ao 

paradigma da complexidade, mas é abarcado por este. Uma discussão, por exemplo, que 

evoca um objeto como sendo protetivo e ao mesmo tempo fator de risco não poderia ser 

discutido com fundamentos do primeiro modelo, o da simplicidade, mas pelo referencial mais 

amplo e flexível do segundo: o da complexidade. Por essa razão a definição de tal categoria 

não se assenta nas concepções behavioristas, embora possa com ela dialogar.  

Estar preparado: categoria que fala de um empoderamento, de um fortalecimento 

diante da situação de risco. Tal perspectiva compreende um fortalecimento a partir de muitos 

artifícios internos ou externos ao mesmo que lhe propicie proteção no surgimento da situação 

de perigo. Aqui em seguida uma fala bastante significativa que expressa essa dimensão da 

presente categoria: 

Aí eu como eu não saio quando não há tempo assim, quando eu querer alguma coisa 

errada, tenho que me preparar não to preparado não ( RA4, sujeito da pesquisa). 

Fala que indica a preocupação do adolescente em sair da instituição socioeducativa 

preparado, ou seja protegido de alguma maneira. A partir da compreensão conceitual desta 
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categoria percebeu-se que esta se organizava a partir de duas outras subcategorias, assim 

pensadas: 

 Estar preparado fazendo o uso de arma: Categoria literalmente vinculada 

ao uso de arma de qualquer natureza que pudesse servir como proteção no momento 

necessário. Os adolescentes de maneira geral narram circular por ambientes bastante 

perigosos pelo fato de não confiarem em muitas pessoas que trabalham nos locais ou nas 

proximidades onde acontece a venda de drogas. Portanto são perigos segundo o discurso dos 

adolescentes por conta de tal motivo. Veja-se a seguir: 

Aí ele veio tinha uma cadeira escorando a porta ele puxou uma cadeira eu tava com 

uma faca que eu andava com uma faca porque lá é perigoso eu não sou galeroso eu 

andava com uma faca pra se defender (RA2). 

A narrativa fala de um lugar perigoso, no bairro onde o adolescente mora, justificando 

o uso da faca como defesa, conforme é expresso claramente em sua fala.  A proteção está 

vinculada a um instrumento que tem a função de intimidar ou ferir concretamente outra 

pessoa que lhe seja entendida como perigosa, ou lhe seja ameaçadora, como exemplificado 

abaixo com as próprias palavras de um interno: 

Andava com a arma na mão, todo mundo ficava olhando, não tinha medo não, eu 

(RA2, sujeito da pesquisa). 

A análise desta subcategoria sugere uma noção de proteção bastante interessante, uma 

vez que tal idéia de proteção se ancora a aspectos bem violentos, realmente vinculados a 

agressão ao outro, seja para intimidação desta outra pessoa ou de fato para ferir fisicamente 

ou tirar a vida de alguém.  

Esta forma de subjetivação traz à tona a discussão mais concreta sobre o lugar dos 

contextos onde esses sentidos são construídos. Para Jurandir Freire Costa (2000) o “jovem 

criminoso” (palavras do autor) ao realizar algum tipo de conduta igualmente “criminosa”,  

“está querendo dizer” algo sobre suas vivências relacionais, de suas incapacidades, do lugar 
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que a relação as  drogas ilegais tem em sua vida, tanto do ponto de visto de quem faz uso 

destas, como de quem dela sobrevive financeiramente. De certa maneira aqui se entende que a 

análise vai nesta direção. Evidentemente que não se pode fazer afirmações do ponto de vista 

do que o adolescente conceituado  aqui não como criminoso, mas como autor de ato 

infracional, “quer dizer” quando empunha uma arma, para defender-se. No entanto, concorda-

se que existam conteúdos bastante importantes que não estão presentes na fala do sujeito de 

forma clara, mas que constroem os sentidos de proteção vinculados ao uso de arma.  

É possível, contudo, apontar que esse vislumbre do uso de arma como proteção pode 

ser analisada fazendo uma analogia a ilusão de proteção que o mundo moderno criou a partir 

de aparatos tecnológicos, objetos e/ou pessoas que funcionam como instrumentos de 

segurança ou, nas palavras de Foucault (2009), de controle”. É o que se pode notar nos 

condomínios, nas escolas ou nos encontros públicos,  onde um arsenal de material e de 

pessoal geralmente armado reforçam a idéia de certa segurança. As políticas de segurança 

pública estão impregnadas destes investimentos, que vão na direção do aumento do número 

de policiais munidos de armas nas ruas das cidades no intuito de diminuir a incidência de 

violência e, assim, proteger os cidadãos. 

As vez até arma na minha mão eu tinha né, na minha cintura  e, eu ficava com medo 

de de repente chegasse alguém pelas minhas costas e me empurrava aí, me chutava 

aí ele podia puxar aquela arma e disparar né? O meu medo era isso também, né? 

(DA1, sujeito da pesquisa). 

No discurso do adolescente sobre o uso da arma há conteúdos de que a arma indica 

uma proteção, mas carrega em si o medo de ferir alguém que não deveria, ou a si mesmo.  

Assim percebe-se a fragilidade da constituição do sentido de proteção neste caso, atravessado 

pelo sistema de idéias explicado acima. A associação que se faz aqui é de cunho subjetivo 

mesmo, nos sentidos coletivos de segurança vinculados a instrumentos/pessoas que trazem ao 

mesmo a idéia de proteção, mas geralmente vinculando-a  a uma postura ofensiva de 

intimidação ou prejuízo a figura daquele que ameaça sua integridade de alguma forma. No 
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uso da arma pelos adolescentes como nas estratégias de segurança pública, tida aqui como 

lugar subjetivo na coletividade da formação dos sentidos do uso de arma como proteção, são 

vislumbrados com certo temor, pelo fato de serem um potencial de violência contra aqueles 

que deveriam ser alvo de proteção.  

Assim, por exemplo, os policiais ou sistemas armados e não-armados de vigilância e 

controle que compõem o sistema de segurança pública acabam muitas vezes por violentar 

pessoas que não cometem nem um tipo de delito, infração ou crime. Fala-se de um esforço 

pela paz, mas por meio da violência. Isto indica a fragilidade destes dispositivos tidos aqui 

como pseudo-protetores. A utilização do uso de arma por parte dos adolescentes parece 

constituir nestes sujeitos elementos de sentido muito semelhantes. 

Ainda o psicanalista Jurandir Costa (2000), citado acima, explica como cada 

indivíduo, a partir do grau de poder aquisitivo e acessos que tem, pode cuidar si com os 

recursos que lhes são possíveis. Assim o melhor médico que pode pagar o melhor alimento 

para envelhecer bem, o plano de saúde que sua renda pode cobrir e aqui se acrescenta: 

também as melhores estratégias de proteção, para fazer uma ligação co a análise aqui 

desenvolvida. Desta maneira, Costa fala de um percurso individualizado na busca desse 

cuidado.  

Este fato chama atenção porque mesmo dentro de um contexto de exclusão, muitas 

vezes a periferia da cidade de Manaus, cada adolescente se protege como consegue. Alguns 

usam arma de fogo e outros, arma branca. Cada uma tem seu valor aquisitivo e formas de 

acessos igualmente diferentes. Verifica-se diante disto que a utilização de armas para estar 

preparado na necessidade de algum recurso protetivo carrega em si a relação 

objetivo/subjetivo, dentro de um mesmo processo, sem dicotomizar essas duas instâncias, mas 

sem descaracterizá-las também no processo de construção de sentidos. 
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 Ficar esperto, alerta: Subcategoria que evidencia uma prontidão para a 

percepção dos acontecimentos em torno de si, vislumbrando não ser surpreendido sem ter 

ciência por algo que lhe seja prejudicial. Categoria muito mais vinculada a aspectos de 

atenção, percepção ou compreensão das possibilidades de se envolver nas situações de risco. 

Um bom exemplo está vinculado também aqueles espaços muitas vezes perigosos 

narrado pelos adolescentes que onde estes precisam estar atentos aos eventos ou pessoas de 

outras facções ou outros bairros que por ali possam passar. Além esta categoria se vincula 

aqueles procedimentos adotados por adolescentes  como se a idéia fosse estar atento para não 

deixar  que nada o leve a submeter-se a situações de dano. 

Neste trecho da entrevista pode-se compreender melhor aspectos da categoria: 

M – tu acha que não falavam mal de ti... E os do tráfico? 

R – do tráfico, ficava ali né, nós tinha, tinha que ficar alerta né, com eles podiam 

armar, alguma coisa, que é assim, andava com muito dinheiro ali, vendendo ali 

andava muito com dinheiro, mandar alguém ali assim armado né, queria tomar né, o 

que agente tinha, que tava ali comigo né. Eu novo né tinha che..., tinha acabado de 

chegar, no bairro, lá dentro, o medo era isso (RA1, sujeito da pesquisa). 

Outros exemplos podem ser: perceber se a polícia estar por perto, ficar atento para ver 

se nas festas tem alguém olhando para eles de maneira diferente (alguém de um bairro rival), 

nunca ficar de costa para um companheiro na madrugada se você não tiver confiança o 

suficiente neste amigo.  

Este outro adolescente deixa ainda mais claro: 

Não ficava lá no meio dos meninos, mas eu não virava de costa não, quando 

passavam pela minha costa armada né, eu já faz...já fazia qualquer uma coisa pra 

mim ficar de frente assim com ele né, disfarç... e andava por ali e tal ele já passava 

por aqui, aí eu já disfarçava assim pra mim ficar de frente pra ele, olhando pra ele 

né, porque eu não me confiava muito não. Não confiava em nenhum daqueles 

moleques...  (DA2, sujeito da pesquisa). 

Esta categoria da dimensão individual suas subcategorias, em geral trazem elementos 

deste empoderamento, e aqui se o sentido de estar alerta, com a atenção desenvolvida para o 

campo do ato infracional no sentido de não cometê-lo, pode ser algo bastante importante para 



46 

 

um trajetória bem sucedida, a partir de um trabalho bastante atuante do sujeito  que se 

compromete com sua próprio caminho de auto-conhecimento, estando atento os contextos e 

ocasiões que pode, ser potenciais geradores de risco. Veja-se que aqui se afirma que é um 

caminho de autoconhecimento, pois aquilo que configura um sentido de risco para um 

adolescente para um adolescente, pode não o ser para outro. Trata-se um outro arranjo 

subjetivo construído ao longo da história do sujeito que evidentemente se articula com o que 

se quer estudar aqui no âmbito dos sentidos de proteção, mas incorpora outros elementos de 

outros sentidos na trajetória singular de cada um.  

De todo modo, o que se quer evidenciar aqui são as possibilidades de compreensão dos 

próprios processos, na idéia de estar atento, alerta como um dispositivo que prepare o sujeito 

para as ocasiões de perigo. Pode-se até chegar a compreensão de como de como cada um 

aprende a dar conta de superar ou enfrentar tais situações a partir de seus conteúdos próprios. 

Esta idéia está muito ligada ao conceito de deutero-aprendizagem bastante difundida nos 

atendimentos clínicos em psicologia clínica. Por deutero-aprendizagem diz-se daquele recurso 

interno de “aprender como se aprende” a superar as adversidades. 

Portanto, estar alerta, esperto, diante das coisas nocivas, no sentido de preparar-se para 

a relação com tal objeto, pode trazer conexões que vislumbre aprendizados importantes de 

novos modelos de enfrentamentos pessoais diante de tal objeto. 

Mas aqui quer se discutir ainda nesta subcategoria a dimensão do adoecimento que as 

organizações de sentido podem configurar nas subjetividades dos sujeitos. Fala-se de uma 

dimensão mesmo do adoecimento psíquico. Ainda que aqui neste trabalho não se conceitue 

este adoecimento pelo viés de uma psicopatologia como classicamente tem sido abordado 

pelas teorias em psicologia, mas não se pode negar a dimensão do adoecido nas esferas 

subjetivas que trazem algum tipo de sofrimento psicológico para uma dada pessoa.  
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O que se quer analisar são os cenários onde o adolescente precisa estar alerta. Muitas 

vezes ligados a ambientes carregados de bastante tensão, estando de prontidão para  ataque de 

outras pessoas ou situações, como pode-se compreender de um adolescente que diz o 

seguinte: 

Pra pessoa, vive, vê a polícia e se esconde, aí num pode ir pra taberna, nem nada, 

nem saí por aí com colega e namorada. Se saí por aí, é escondido. Pra mim num vale 

mais isso! (....) 

(...) Eu tenho é medo de morrer... vai que vou fazer um assalto, a polícia atira e me 

mata. Tá doido, tenho medo de morrer que só (.RA3, sujeito da pesquisa). 

Ou neste outro exemplo: 

Não o cara ficava lá, eu ficava lá, mas eu ficava assim meio cabreiro né, de pegar 

um balaço né, de uma hora pra outra, porque eu não sabia ali quem gostava de mim 

e quem não gostava né. Aí por isso que eu ficava assim meio... já ficava esperto né, 

ficava mais arisco lá, aí eu não sabia quem gostava de mim. Falava com ele mais o 

pensamento dele eu não, não, não via como era o pensamento dele, que ninguém 

aqui tem bola de cristal né. De repente eu tô conversando com ele e ele ta pensando 

uma coisa ali que quer fazer um mal comigo ali né, tudo cheirado os cara. (DA5, 

sujeito da pesquisa). 

O que se quer problematizar aqui é que esses sentidos carregados de emoções 

fortemente experimentadas, como no caso do “medo” expresso na fala do adolescente, que 

pode trazer um potencial e construção para aquilo que González Rey (2007) chama de 

subjetividade geradora de dano, caracterizada por uma organização subjetiva que não 

encontra novos sentidos nos espaços das ações do sujeito, sendo construída por elementos 

afetivo-simbólicos que produzem algum tipo de sofrimento. O que se quer fazer pensar é em 

que grau de sofrimento os adolescentes entrevistados experimentaram este medo e como foi 

vivido tal experiência, se é que foi de fato vislumbrada pela sensação de sofrimento.  

Não se parte aqui de uma reflexão sobre a doença a partir de uma perspectiva do que 

seria normal ou anormal, mas da dimensão do sofrimento psíquico, de uma construção 

subjetiva que se pode acontecer se alguém é exposto por longo tempo a situações de risco e as 

emoções danosas por isto desencadeadas. É de fato uma reflexão no capo da saúde subjetiva 

de um lugar  objetivo, o lugar narrado pelo adolescente. 

Recursos reflexivos: Posturas que remetem a um exercício de caráter mais 
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elaborativo no campo do pensamento do sujeito, construindo um arcabouço de ponderações 

em torno das situações que envolvam ações deste sujeito em torno de algo que o venha 

prejudicar ou em torno  da vulnerabilidade deste diante das questões de risco, estão abarcadas 

por esta subcategoria.  

No caso desses adolescentes internos na instituição socioeducativa seus discursos 

estão sempre revelando conteúdo de cunho reflexivo. É o que se pode notar neste exemplo a 

seguir: 

C. Na hora tu se virou. Tu acha que essa pessoa... 

R. Se ela pensar noutra coisa, no quê que vai acontecer... (DA5, sujeito da pesquisa). 

Neste discurso, o adolescente menciona as consequências de seus atos: “o que vai 

acontecer”. Há uma categoria já explicada acima que denota essa perspectiva de 

consequência, mas o que se verifica agora neste discurso, é a ênfase em um pensamento sobre 

essas consequências: “Se ele pensar...”. Fala-se de uma postura que é protetiva: o pensar. 

Nesta outra ocasião um adolescente faz menção dá um exemplo de como um sujeito pode não 

cometer o ato infracional se começar a refletir, esta fala do sujeito a seguir diz claramente que 

o mesmo ficou pensando e por isso não foi adiante em sua intenção. 

Meu próprio pensamento, e eu perguntava, pô, como que seria da minha mão, do 

meu trabalho e tal", o faz isso comigo e eu não ia gostar e tal também. Ai eu ficava 

pensando e ai não ia (DA2, sujeito da pesquisa). 

De certa forma essa postura pode indicar um caminho bastante interessante para a 

possibilidade de uma mudança bastante significativa porque surge muito mais como uma 

atitude reflexiva. Só para usar o termo atitude no sentido de algo intrapsíquico conforme 

utilizado pelo autor Arolodo Rodrigues para melhor aproximação dos sentidos construídos 

pelos sujeitos da pesquisa. Evidentemente que esta análise, pelo próprio referencial teórico já 

discutido não parte de reflexões dicotômicas entre o interno e o externo. No entanto este 

sentido de proteção indica um modelo de significação bastante polarizado nesta perspectiva. 
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Para deixar mais clara a diferença de tal dicotomização, vale falar da diferença que o autor 

brasileiro citado acima, que é referência na psicologia social clássica faz entre atitude e 

comportamento.  

Para Rodrigues  atitude é uma postura interna de valores, de posicionamento, de 

crenças e de formação de idéias em relação a um objeto, enquanto que o comportamento diz 

respeito a ação externa deste indivíduo e que pode está em consonância ou dissonância com a 

atitude. O comportamento ainda podendo anda ser dividido em comportamento individual e 

social,e m perspectivas bastante cartesianas.  

É interessante notar como a idéia de uma postura reflexiva é importante nas mudanças 

qualitativas possíveis que o sujeito pode ter, mas vale aqui mais uma vez ressaltar a 

importância das relações intersubjetivas, institucionais que podem são  as redes de 

significação (Rossetti-Ferreira, 2004)) onde o sujeito se apropria de material simbólico e 

afetivo para construir conexões novas. 

De novo o que se quer reivindicam é o caráter constitutivo do contexto social sobre a 

formação do sujeito, inclusive  em seus processos de reflexão. Segundo Moreno (1998), 

alguém só é capaz de construir um pensamento sobre alguma coisa, povoado pelas “vozes” 

das pessoas com quem trava relação. Esta parte da entrevista relata a visita de uma 

adolescente a casa de uma tia e como esse espaço da casa da tia se apresenta no perspectiva 

desta análise um lugar de constituição no adolescente de posturas reflexivas. Veja-se : 

M – Hum. E como é que eles são assim contigo, como é que é o relacionamento com 

eles? (com os tios) 

R – chega na casa deles né, sento lá na sala, às vez eles me dão conselho né, e, me 

dão mais é conselho pra mim deixar esse negócio né que, eles sabem né. E eu escuto 

ali e eu raciocínio eu penso duas vezes ali, na hora, dou uma resposta pra eles, me 

dão carinho lá também. (DA1, sujeito da pesquisa). 

Evidentemente que tal discurso já denota outra categoria de cunha mais relacional, 

mas também traz claramente um adulto significativo que aponta através de conselhos um 
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caminho para “deixar esse negócio”. Tal conselho funciona como potencializador de uma 

reflexão: “E eu escuto ali, eu penso duas vezes...”. Isto sem falar no ambiente afetivo que 

permeia esta relação como visto e qualidade deste espaço social onde a postura reflexiva foi 

possível de acontecer: “me dão carinho lá também”. 

Natureza humana: Categoria que se embasa na idéia de que as pessoas nascem 

com uma natureza sem tendências a cometer nem um tipo de infração. O adolescente a seguir 

expressa essa natureza como algo instintual, extremamente construída a partir da idéia de 

essencialidade.  

M – Ele tem um instinto de construir coisas boas e a pessoa não tem, e a pessoa má 

já tem instinto de construir coisas ruins já, fazer coisas ruins pra você (DA8, sujeito 

da pesquisa). 

É importante notar que aqui o tratamento que se está dando a esta dimensão de 

natureza humana parte da idéia de que há um sentido psicológico que se assenta sob esta 

idéia. Sendo, portanto, um sentido, se vincula crenças que permeiam as ações do indivíduo em 

diversos contextos de suas atividades. Alguém que acredite realmente ter nascido com um 

instinto que o conduzirá a ações tidas como ruins, ou alguém que nasce sem a proteção 

natural de instintos considerados positivos, pode inclusive não pensar na construção de 

projetos de vida diferenciados, pois que sua vida já estaria traçada a um destino fundado 

naquela natureza com a qual nasceu, e que deverá conduzi-lo a um caminho igualmente 

natural de desenvolvimento. 

Aliás, essa dimensão de destino como uma consequência natural para onde o sujeito se 

encaminhando conforme determina sua natureza é igualmente percebido nesta outra fala aqui 

apresentada: 

O que aconteceu na minha aconteceu na dele, né, só que o que eu passei ele não 

passou, talvez ele não teve uma primeira vez, eu acho né, ... ou acha que aquilo não 

nasceu pra ele, não foi pra ele (RA3, sujeito da pesquisa). 

Aqui o estilo de vida parece estar determinado pelo destino o qal cada indivíduo 
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nasceu. Assim mesmo tedno as mesmo com trajetórias bastante parecidas o que se mostra 

relevante é a questão de te nascido ou não para aquela conduta infracional. A expressão assim 

dita, “ou ele acha que aquilo não nasceu pra ele, não foi pra ele”, diz não só de uma crença 

mas de o sujeito que acredita ele mesmo ser portador de uma natureza sem tendências para 

ações “ruins” do  ponto de vista da legalidade.  

Ao discutir a compreensão do social na psicologia e sua implicação para a psicologia 

social, González Rey (2004) engloba a psicanálise, o humanismo e o comportamentalismo no 

grupo de teorias que embora diferentes entre si carregam um ênfase a uma natureza ou 

essência humanas como verificado aqui nesta subcategoria. Parece também ter contribuído 

para essa idéia de natureza humana a própria conceito de personalidade ou seus constituintes: 

traços, caráter, etc. 

 É muito plausível compreender esta ligação da ciência psicológica com esta 

característica dos sentidos de proteção aqui categorizada, quando se entende o processo que 

por representações sociais aquelas teorias do senso comum sobre fenômenos que lhes são mal 

compreendidos ou novos (JODELET, 2005). Tais teorias se fundam no universo consensual 

(do próprio senso comum) e no universo reificado (o espaço da produção científica) sem 

necessariamente ter alguma coerência entre as idéias dentro de um mesmo grupo a respeito de 

um objeto.  

Guareschi (1998) faz uma analogia a uma colcha de retalho, sendo a representação 

social a junção de muitos pedaços de explicações que formam teorias no cotidiano sobre algo, 

alguma coisa ou alguém.  

É interessante notar, por exemplo, que junto co idéia de natureza surge no discurso dos 

entrevistados o conceito de instinto, mas esse conceito não é definido. O conceito de instinto é 

extremamente ligada a idéia biológica ou mesmo podendo ser associadas as traduções das 
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obras de Freud para o Brasil, sendo depois discutido a partir do conceito de pulsão.o certo é 

que o saber psi, vinculado ao conceito de personalidade ou ao do instinto ajuda a construir 

uma representação sobre aspectos vinculados a proteção.  

Aqui se fala até agora de representações sociais, mas para González Rey (2007) ao se 

discutir os aspectos simbólicos presentes em uma representação com os conteúdos afetivo-

emocionais que eles evocam, já não se trata de representação social, mas da subjetividade 

social como compreendida peal teoria sócio-histórica. Portanto é importante sinalizar o lugar 

do saber em psicologia que é divulgado de várias maneiras pelos meios de informação 

disponíveis como construtor de elementos da subjetividade social e consequentemente, suas 

expressões no nível individual. 

Saturação quanto ao estilo de vida: indicação de uma categoria que engloba a 

estafa ou cansaço relacionado ao modo de vida que o adolescente tem experienciado em torno 

do ato infracional. Tome-se essa fala como exemplo: 

“Quero mais não, doido! Já padeci quissó, peguei porrada, já pensou eu saí daqui, 

passa o tempo que eu vou passa aqui, não sei o tempo que eu vou passa aqui, saí 

daqui fazê outra besteira pior, fazê os otros sofrê e tal (RA1)”. 

Esta categoria se caracteriza pela idéia de que há um esgotamento no nível psíquico do 

que o impede de continuar com o mesmo repertório de condutas. Essa categoria tem 

conteúdos que se vinculam com a subcategoria relacionada a evitação do risco, mas 

qualitativamente apresenta-se como uma outra dimensão de sentido porque no discurso do 

adolescente aparece exatamente evidenciando um certo tempo de exposição ao cenário onde 

se realizam os atos infracionais identificados como intensamente permeados de situações 

perigosas. É a referencia a esse esgotamento, ou cansaço, ou enjôo a que se remetem muitos 

sujeitos que está a ênfase e que fez com que aqui se organiza-se uma categoria diferenciada. 

Veja-se o que este adolescente verbaliza a respeito desta questão: 
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M – É porque a pessoa tem vez que a pessoa se cansa de tá preso e tal pó, eu to 

preso desde pequeno, minha infância não tive nem quase infância, mas eu tive 

minha infância né, mas têm os outros que falam pó a minha infância foi todo tempo 

grade, grade, grade, grade, pó eu to a fim de sair dessa vida não quero mais é muito 

pra mim cara, é o cara que sai né tendo força de vontade (DA7, sujeito da pesquisa 

”. 

O discurso do adolescente toca no indicativo temporal de exposição a um estilo de 

vida que começa desde quando era “pequeno” afirmando “não ter tido infância”. Agora em 

outro discurso podemos ver que tal saturação é revelada pela palavra “enjôo”, mas no mesmo 

sentido que aparece na primeira fala, porque em seguida logo se fala de um cansaço 

experimentado. É o que pode ser observado: 

O quê que tu acha que fez ele sair dessa situação da vida de bandido, né? 

 Não sei, eu acho que ele enjôo também né, de tá atrás de maldade, cansou de ser 

perseguido pela polícia, alguma coisa, não sei não explicar (DA5, sujeito da 

pesquisa) 

Vale a pena falar do fato de que o adolescente demonstra não saber explicar direito o 

exatamente o que estaria envolvido nesta  mudança, então o faz por vias desta indicação de 

estafa ou saturação, mas fica muito que também não é algo muito claro, mas “alguma coisa”, 

a qual o mesmo se refere da seguinte maneira: “...alguma coisa, não sei não explicar”. 

Ai teve uma vez que eu não tava mais agüentando mesmo, mas eu queria só dá um 

tempo, a gente tinha matado esse moleque lá na universidade, eu queria dar um 

tempo (DA7, sujeito da pesquisa). 

Mas uma vez o sentido na mesma direção, mas cabe aqui fazer uma discussão sobre o 

que não é muito claro neste sentido, ou seja, a saturação acontece mas constitui-se uma 

história e também cheia de significação. Partindo do referencial teórico adotado, pode-se 

pensar na microgênese que constrói cada história de saturação, cansaço, enjôo. Porque que foi 

naquele momento da vida e não em outro que o adolescente sentiu-se cansado? Porque 

saturou? Quais elementos significativos mudaram conexões importantes, a ponto de fazê-lo 

parar com o “ritmo de vida” que levava?  

Por microgênese, entende-se aqui, a história no nível micro de pequeno aprendizado 
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no contexto de desenvolvimento em que o sujeito está sendo construído (OLIVEIRA, 2008). 

Não fica muito clara esta questão, pelo fato de não ter sido possível apreender pelo fato de 

aqui se está trabalhado com dados secundários, portanto entende-se que o instrumento de 

coleta de dados não vislumbrou essa perspectiva microgenética pelo fato de isto não compor 

os objetivos da pesquisa original. 

Mas aqui é importante fazer menção a essa dimensão da microgênese, pois acaba-se 

fazendo uma análise da saturação por em si mesma. E tal referencia pode ser encontrada no 

comportamentalismo (SCHULTZ & SCHULTZ, 2001), mas em uma discussão simplista 

desprovida de referências históricas que façam das origens de tal saturação que é o que mais 

importa dentro do olhar histórico crítico. Caso estaria se discorrendo sobre esta categoria 

somente em um nível descritivo, ou fazendo afirmações de relações causa e efeito de maneira 

bastante determinista. Portanto o que se quer afirmar, embora não se tenha maior material 

discursivo para se argumentar, é que, no entendimento da teoria com a qual se trabalha aqui, 

há um grau de complexidade e de historicidade que toca diretamente essa categoria, a busca 

por tal idéia, está na lacuna daquilo que o adolescente afirma não saber explicar.  

DIMENSÃO RELACIONAL: Categoria que engloba aspectos de proteção 

associados a vínculos interpessoais que sejam significativos para o sujeito. Mas cada 

subcategoria apresenta uma qualidade de como se expressa esta categoria. Então assim as 

subcategorias foram classificadas e conceituadas: 

As relações como orientações: Tal subcategoria indica aspectos protetivos nas 

relações que são percebidos a partir de uma postura que indica caminhos de mudanças 

importantes, que fala a partir de uma visão mais experiente, apontado para a construção de 

certo ou errado, bom e mau, prejudicial e benéfico, que vão servir de parâmetro constitutivo 

nas subjetividades dos adolescentes.  
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M – e com atua mãe, tu falou assim que tu tem um relacionamento de mãe e filho, e 

como assim, num é de conversa... 

R – é de conversa de conselho de, tentar ensinar um melhor caminho (RA3, sujeito 

da pesquisa). 

Faz-se necessário falar que, a partir da teoria sócio-histórica, a compreensão do que é 

pior ou melhor está sempre vinculado a um evento datado historicamente. Para que não se 

confunda aqui nesta análise uma ênfase no conteúdo de como se expressam essa orientações 

junto ao adolescente. Não se entende aqui a visão de bondade ou virtude, e iniquidade ou 

maldade como em uma visão ética aristotélica, muito menos numa dimensão kantiana onde o 

imperativo categórico dita o dever diante de uma lei que é a referência absoluta entre bom e 

mau e que todos devem seguir. 

Mesmo assim o que se verifica é que as orientações marcadas por este discurso tem 

sido de fundamental importância para os adolescente que reconhecem a partir disto, nas 

figuras relacionais, uma possibilidade de pautar-se parâmetros por onde deve guiar suas 

ações. Por isso é importante justificar que mesmo não reconhecendo esses parâmetros como 

construídos, a psicologia sócio-histórica não se lança em um relativo por conta de tal 

reconhecimento. Por exemplo o posicionamento da teoria sócio-histórico e sua visão de 

mundo também é uma construção, no entanto, com ele tem sido possível discutir relações de 

exclusão, de exploração ou com propor discussões junto a idéias outras percebidas como 

reprodutores de ideologias para que sejam repensadas. Assim não pelo fato de serem 

construídas historicamente que se desmerece aqui o valor protetivo do conteúdo presente nas 

falas expressa sob forma de orientação.  

O que tem surgido com maior importância, vale ressaltar, para além do conteúdo da 

orientação, é o fato de haver uma relação concreta de cunho significativo na atuação de uma 

outra pessoa( na forma de orientação) sobre a vida do adolescente. É o que pode ser percebido 

descrição que  toca o aconselhamento como importante sem ter grandes descrições a respeito 

do conteúdo do conselho no material discursivo destes. É o que pode-se observar a seguir:  
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Chega na casa deles, né? sento lá na sala, às vez eles me dão conselho, né? e, me dão 

mais é conselho pra mim deixar esse negócio né? que, eles sabem né?  (DA5, sujeito 

da pesquisa).  

Relações de cuidado: subcategoria que abarca uma subdivisão, mas que se 

relaciona com uma proteção no âmbito do desenvolvimento do sujeito. A subcategoria esta 

implicada nas estratégias percebidas pelo adolescentes no campo relacional que envolvam 

esse cuidado no indicativo de que o risco que possa surge no percurso do desenvolvimento 

seja amenizado ou extinguido. A subdivisão desta subcategoria  foi feita da seguinte maneira:  

Relação de cuidado como defesa: Traz a idéia de que a relação funciona como um 

escudo que protege literalmente do risco. Muitas vezes expressa-se de forma que uma outra 

pessoa se coloca fisicamente entre o perigo e o adolescente, com no caso de um adolescente 

ao ser preso, ocasião em que seu amigo diz “ninguém mexe com ele”, chamando o próprio 

adolescente para ficar perto de si, para que se evitasse a tentativa de alguém na prisão tentar 

prejudicá-lo fisicamente. Nas palavras de um adolescente que pode-se observar a seguir, 

percebe-se o pai defendendo o filho de uma acusação e portanto, protegendo o filho de tais 

investimentos. Veja-se: 

Aí o papai passava a mão “não, meu filho não faz isso (DA1, sujeito da pesquisa). 

Em outro momento da fala deste mesmo sujeito fica ainda mais claro como a ação do 

pai foi carregada de sentido de proteção junto ao filho. 

Eu ficava até mais animado né, que ele tava querendo me defender né? (DA1, 

sujeito da pesquisa). 

A análise de tais discurso vai na direção da compreensão de como o outro, nesta 

relação, se implica pela causa do adolescente, colocando-se mesmo entre o risco e o sujeito. 

Esse tipo de relação ser diferente daquela apontada por Baumam (apud GONZÁLEZ REY, 

2007) como relações líquidas. Por relações líquidas diz-se daquelas relações da 

contemporaneidade que embora marcadas por aspectos de intensa emocionalidade também 

carregam em si a questão da incapacidade de comprometer-se de maneira mais concreta e 
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substancial com a causa de outra pessoa, fato que faz da condição pós-moderna um tempo de 

individualismo crescente.  

Sem ter a intenção de discorrer sobre as chamadas relações líquidas, o que parece 

surgir aqui como relação defensiva no cuidado com os adolescentes mostrar ter uma qualidade 

bastante diferenciada e de grande importância para a fortificação dos sentidos de proteção. 

Tais relações de cunho mais comprometido com o outro tem sido significado de maneira 

bastante positiva pelos adolescentes entrevistados. Isto pode indicar também um caminho 

bastante interessante neste sentido nos atores presentes no contexto de internação.  

Relação de cuidado como provimento das necessidades:Esta dimensão se vincula a 

aspectos de provimento de necessidades que são entendidas como importantes para a 

trajetória de desenvolvimento do sujeito. Assim tanto de uma questão mais biológica, como o 

pai que põe comida em casa, como o padrasto que leva ao médico se o adolescente tem a 

necessidade de um atendimento especial, até o provimento de recursos escolares, por 

exemplo, tidos como relevantes para o desenvolvimento intelectual deste adolescente.  

Aí meu padrasto toda vez que era necessário ele que me levava pro hospital, porque 

tinha exame aí, assim pra levar lá pro médico ver como é que tava né, eu fiquei 

usando aqueles aparelho 4 mês ( DA5, sujeito da pesquisa). 

Fala de eventos onde o padrasto figurava como provedor diante da necessidade real de 

ter atendimento médico. Em tal contexto a relação com o padrasto indica uma relação bastante 

significativa, principalmente no caso deste adolescente que tinha a necessidade de ser 

atendido com certa frequência pelo serviço médico. 

Esta idéia de provimento nas necessidades pode colocar duas questões pelo menos. De 

um lado a questão da relação em si, de como cada relação se manifesta: neste caso, se realiza 

em uma conotação bastante assistencial ou de ajuda, ou mesmo de colocar-se de prontidão 

para a verificação do que falta ao sujeito e que precisa ser provido. 
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De outro lado a fala do sujeito fala da questão da necessidade, e é relacionado a ela 

que também tenta-se definir esta categoria. Mais uma vez quer se fazer relação as construções 

sociais que são constituintes do sentido. Só para discutir melhor o contexto das necessidades, 

aqui se discute esta a partir de sua construção histórica, como no caso dos motivos (González 

Rey, 2004). Por exemplo, o adolescente diz ter a necessidade de atenção de um médico. Mas 

sua perspectiva de necessidade tem como objeto um profissional legitimado historicamente, 

dentro do território do hospital, um lugar igualmente construído nas esferas da estrutura 

social. Alem disso, fala-se em fazer exames, o que pode dizer dos aparatos tecnológicos de 

investigação utilizados pelos profissionais da saúde para melhor diagnóstico e possíveis 

prognósticos. 

Mesmo que seja algo ligado a saúde física, os sentidos que configuram o adoecimento 

e a relação do sujeito com seu estado de comorbidade não são naturais, mas construídos. O 

mesmo pode-se dizer dos provimentos de alimentos, ou educacionais, etc. O que vai definir as 

estratégias de ações de provimento são sentidos construídos em torno do que é mais saudável 

para se comer, sobre qual o papel da educação no desenvolvimento cognitivo, ou seja, as 

configurações subjetivas relacionadas a tais objetos.  

Relação de cuidado disciplinar: As autoras Machado e Lavrados (2002) 

trabalham com o conceito de desejo de manicômio, definindo ser este desejo aquele que se 

articulam intenções violentas de qualquer natureza no contexto das relações que reproduzem 

as relações disciplinares em seus aspectos punitivos o coercitivos presentes no manicômio. 

Este desejo de manicômio é muito semelhante o que se categoriza aqui como relação de 

cuidado em uma perspectiva disciplinar, não estando no contexto de uma instituição, mas 

reproduzindo muitas práticas de intervenção junto aos adolescentes marcadas por esta 

dimensão mais agressiva, mas que tem um significado contextual de cuidado, ou seja, pune-se 
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por que quer educar, bate-s em alguém para protegê-lo, fazendo-o aprender como deve-se agir 

por meio de ações violentas. A seguir um exemplo significativo para discussão que se quer 

fazer aqui. 

R - Achou o saco, (referindo-se ao sacola contendo cola) aí quando ele tava fazendo 

um..ah! ele mermo tava varrendo lá em casa né, aí quando ele levantou o colchão 

assim, ele achou um saco lá, aí ele olhou, aí quando eu cheguei em casa ‘peia’[falou 

rindo]. 

M- e aí nessa peia aí? 

R – aí desde a peia eu comecei a ficar pensando né? ...comecei a pensar... (DA2, 

sujeito da pesquisa). 

Fica bastante nítido na fala do adolescente o caráter de mudança que a “peia” 

provocou no adolescente, compreendido mesmo em uma relação direta com a mudança: “aí 

desde a 'peia' eu comecei a ficar pensando né?”É uma atitude reflexiva que foi consequência 

do ato agressivo ou punitivo do pai, pelo fato de ter sido interpretado como ato corretivo, na 

perspectiva do cuidado.  

As autoras citadas indicam um desejo de manicômio que é legitimado pelo social, 

como se essa perspectiva punitiva fosse, de fato, importante para uma processos educacionais 

bem sucedidos, ou enfrentamento de condutas desviantes para que tais condutas fossem bem 

direcionadas para comportamentos ideais.  

Nesta subcategoria há de fato um conteúdo protetivo se o que se entende por proteção 

for associado a fatores que tornam as pessoas menos vulneráveis a riscos, e, neste caso, o 

risco de cometer o ato infracional. O que não se pode deixar de mencionar é o fato de esse 

ideal punitivo, está inteiramente ligada com os dispositivos sociais desenvolvidas no âmbito 

do cuidado. Cuida-se do “louco” colocando-o em um manicômio, cuida-se do autor de atos 

criminosos em presídios extremamente violentos marcados pela impossibilidade de poucas 

mudanças significativas promovidas pela estrutura institucional. Da mesma forma o 

“cuidado” que se tem com o próprio adolescente autor do ato infracional, comporta, entre 

outras medidas, a reclusão no contexto socioeducativo de internação que é em muitos casos a 
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reprodução do modelo prisional como direcionado aos indivíduos com maioridade penal.  

Pode-se parafrasear aqui, Ana Bock (2002) ao falar dos discursos dos psicólogos sobre 

o fenômeno psicológico, que quanto as estratégias desenvolvidas socialmente com relação ao 

cuidado, “não se faz nada, mas reproduz-se ideologias”. Aliás, tais estratégias apontam para a 

incompetência social com relação ao cuidado que se manifesta em um nível relação concreto.  

A teoria sócio-histórica é crítica a essas relações pelo fato não compactuar com a 

reprodução de um sistema de violência que se prolifera e se camufla por meio dos discursos 

ideológicos, o qual se realiza concretamente no campo relacional.  

Relações afetivas: 

Embora a psicologia sócio-histórica entenda que todo sentido é constituído de 

elementos simbólicos e afetivos, aqui se fala de um sentido que se manifesta pela ênfase na 

afetividade como qualidade de relações que funcionam como mobilizadores para a questão da 

proteção.  

R - Em casa mesmo? E esse tempo de te ter ficado 4 meses em casa, sem droga, sem 

assalto, mãe cuidando, como é que foi, o quê que tu achaste desse período? Melhor 

né, eu percebi que a minha mãe gosta de mim. 

M - Sentiu isso? 

R - Aí desde lá eu fazia o melhor pra ajudar ela também, nem todas as vezes né, 

porque tinha nem porquê (DA5, sujeito da pesquisa). 

Em certa ocasião em que o adolescente passa um tempo na casa com a mãe, sente que 

é alvo de investimento afetivo da mãe e em resposta a essa relação o sujeito narra tentar fazer 

“o melhor” para tentar ajudar a mãe. Em outro momento o mesmo adolescente narra uma 

situação em que investira contra seu irmão munido de uma faca, mas concretizou sua ação por 

conta da presença da mãe.  

Fui direto na cozinha e peguei uma faca aí quando eu ia dá nele a mamãe se meteu 

na frente, aí eu falei: - é, teve sorte agora; aí eu peguei e saí fora de casa... (DA5, 

sujeito da pesquisa). 

É óbvio que a maneira pela qual se concebem as relações afetivas estão bastante 
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vinculados as bases culturais de tal experiência que por sua vez são assentadas em produções 

artísticas de ordem literárias, pelos meios de comunicação onde são possíveis manter contato 

com uma gama de informações e estilos de relação impregnados de valorização sobre os 

aspectos emocionais. De forma dinâmica e complexa este cenário contribui para construção 

dos sentidos de proteção associados a relações afetivas. 

Já no que se discute a respeito do termo resiliência um dos fatores que são levados em 

conta como protetivo são os que se referem aquelas relações com pessoas que representam 

significativamente alguém de valor afetivo bastante relevante. Seja pelo fato de estarem 

presente, como no caso da mãe deste adolescente, ou pelo simples fato de o adolescente 

pensar em como ficariam essas pessoas caso o ato infracional fosse concebido. 

R - Agora eu to ai. Vamos ver o que vai dar daqui pra frente, tentar mudar a minha 

vida né, fazer minha mãe feliz. Ela sofre muito . (DA7) 

C. Ela sofre... 

R. Sofre (DA7) 

C. Com essa tua vida? 

R. Sofre mesmo. (pausa) Fazer o melhor, não só pra mim, pra ela também que já me 

ajudou tanto (?) já tenho 18 anos, já. (DA7, sujeito da pesquisa). 

Esse trecho da entrevista deste outro adolescente ilustra bem o que havia sido 

comentado. É outro adolescente que demonstra querer “fazer o melhor” por causa mãe, desta 

forma expressando-se: “fazer o melhor não só por mim, pra ela também que já me ajudou 

tanto...” 

Importante salientar nesta subcategoria o lugar ocupado pela família bastante 

importante quando associado a relações afetivas fortalecidas, sejam as famílias formadas da 

maneira que for. Essa dimensão relacional em todas as suas subcategorias possibilita a 

maneira intersubjetiva de os fenômenos, como sentido, serem construídos. Portanto, no seio 

da família, de uma família que se permite ter laços afetivos fortificados parecem proteger 

muito mais do que aquelas que por tantos motivos são fragilizadas neste sentido.  

É claro que outras relações se apresentam como protetivas, mas as relações familiares 
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nas falas do sujeito são quantitativamente maiores e este dado não se pode ignorar. Quando 

em algum momento um adolescente indica a importância, por exemplo, de algum namoro, ou 

fala de alguma namorada, geralmente sua fala indica “arranjar uma mulher, casar, ter filhos”, 

ou seja, relações que tem como prisma uma perspectiva familiar que o modelo social do qual 

os sujeitos dispõem e que revela um potencial de construção de projeto de vida bastante 

almejado. É o que este outro adolescente faz ao dizer sobre como pode ser a vida se o sujeito 

encaminha-se por outras perspectivas que não a da infração. 

Pelo menos a pessoa vivi cum dignidade, contrói uma famíla,(RA1, sujeito da 

pesquisa). 

A despeito da dinâmica familiar das relações de gênero, da divisão do trabalho e das 

atribuições na dinâmica familiar, o que surge como conteúdo a ser a analisado relaciona-se 

com o peso da carga afetiva presente em tais relações. Fala-se daqueles afetos reconhecidos 

como positivos e trazem elaborações que atingem o campo das ações do sujeito de maneira 

dinâmica e complexa. 

Relações de credibilidade:  

Aqui a relação ganha espaço no que esta pode proporcionar no campo da mudança 

para uma trajetória diversa a trajetória infracional, sendo fortalecida pelo grau de 

credibilidade que outras pessoas investem ou que o adolescente percebe ser investido sobre si. 

Assim o reconhecimento, por exemplo, de pessoas que dizem acreditar na mudança e na 

possibilidade de uma nova história menos vinculada ao caminho da infração parece tem 

surgido como percebida pelos sujeitos como construtor de sentidos de proteção. Pode-se notar 

na fala a seguir o valor dado a figura da mãe, no sentido de que ela acredite na mudança do 

adolescente, quando a pesquisadora pergunta como o adolescente pensa ser possível uma nova 

caminhada depois da internação. 

Com a ajuda só que quando eu saí daqui eu quero mudar, não é mudar só porque eu 
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to aqui dentro não. É desde aqui de dentro até lá fora. Saí daqui e mostrar pra 

minha mãe, que eu não mudei só aqui dentro, como lá fora. Não sê aquele  R.  que 

eu era antes (RA1, sujeito da pesquisa). 

O interesse da mudança está bastante explicitado que está em prova para a mãe que 

houve uma mudança que não se restringe ao ambiente institucional. A já citada fala de um 

adolescente que diz “tem que soltar todo mundo, e tem que passar a escutar”, traz em si 

sentidos que se vinculam ao crédito dado ao adolescente, soltando, confiando que o mesmo 

não irá não vai fugir, por exemplo. É interessante notar que alguns funcionários de uma 

instituição que abriga adolescentes de idade mais baixa, adotaram um sistema de recompensa 

que privilegia alguns internos que apresentam “bom comportamento”. Esta forma de negociar 

com os internos aparece bastante com sendo bastante protetiva, mesmo que cause a exclusão 

nos demais tidos como mau comportados e por isso ficam em um lugar de maior vigilância e 

controle. Note-se no exemplo a relação que este adolescente tem com o diretor da instituição: 

Acordo de manhã, às vezes limpo as coisas aqui fora, fico aqui fora, aí fico muito 

preso. O diretor me dá muita responsabilidade. Tem coisa aqui que eles nunca deram 

pra menino aí dentro como já deram pra mim, às vezes, eu vou lá fora comprar as 

coisas (RA3, sujeito da pesquisa). 

Pode-se perceber que o próprio adolescente não consegue entender alguns privilégios 

que tem na instituição, isto indica que este crédito ou confiança da qual o interno é alvo, parte 

da pessoa do diretor, numa perspectiva de cunho relacional e não de uma filosofia 

institucional que possa abranger a todos que cumprem suas medidas judiciais ali. Está relação 

de confiança, de crédito indica outro caminho que não o punitivo, como possibilidade de as 

relações serem formadas.  

Todo tipo de construção social está sujeito a crítica, e no caso deste tipo de relação 

pode também ser melhor compreendia do ponto de vista de quais negociações foram travadas 

entre o adolescente e o diretor. O que se pode dizer é que a postura de dar alguma 

credibilidade ao interno organizou novos sentidos em sua subjetividade.  

Tentando descrever de maneira simplória relação das mudanças acontecem idas na 
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vida do indivíduo por meio das falas apresentadas, o primeiro caso indica não com muito 

clareza que a credibilidade desencadeou condutas mais desejáveis ou tidas como aceitáveis, 

pelo fato de querer que a mãe perceba que houve mudanças para além da instituição. No 

segundo caso o adolescente demonstra ser reforçado pela credibilidade: o adolescente é capaz 

de viver com certa liberdade, sem tentar fugir, o que aumenta a confiança do diretor em sua 

mudança, dando responsabilidades a este interno, ou seja, “estimulando” o comprometimento 

do próprio interno em seu processo de mudança.  

Tal constatação não somente mostra a credibilidade pode estar estimulando e 

reforçando condutas tidas como mais saudáveis (para usar os termos do behaviorismo), como 

mostra as possibilidades diferenciadas de um sentido de expressar em uma dada organização 

psicológica, não podendo ser possível apreender aspectos do psiquismo como entidades 

universais invariáveis, mas compreender os processos psicológicos em uma condição de devir, 

construções, desconstruções e reconstruções constantes, assim como se tem compreendido 

em geral a teoria esquizoanalítica, o construtivismo, a teoria dos sistemas e o construcionismo 

social, compreendidas como teorias pós-modernas, assim como a teoria sócio-histórica 

(GONZÁLEZ REY, 2007) 

Relações de pertencimento: 

Essa subcategoria se vincula relações que se caracterizam pelo acolhimento do 

adolescente, onde este passa a sentir-se parte da vida, da rotina, do grupo ou da pessoa por 

quem foi acolhido.  

M – Me fala exatamente isso aí, fala um pouquinho da tua vida antes de vim pra cá. 

R – rapaz eu, tinha meus amigos lá né, eles ficavam por lá saía pras festas à noite, 

tinha a curtição lá nossa lá né, só conhecido todo é envolvido nessa, mesma vida né? 

(DAF 5, sujeito da pesquisa). 

O adolescente em questão fala dessa relação de sentido e pertencimento relacionado a 

um grupo de amigos que, segundo suas palavras são eram todos envolvidos “nessa mesma 



65 

 

vida”(falando e uma vida ligada a trajetórias de infração). Aqui o interno verbaliza sobre uma 

percepção de igualdade, onde todos tinham algum em comum, e por esta razão senti-se 

pertença do grupo. Evidentemente que se este grupo se vincula ao ato infracional aqui não se 

trata de um grupo com qualidades protetivas, mas tal vivência ajudar a construir a categoria 

que aqui hora é apresentada.  

Nesta outra fala do mesmo adolescente o discurso já traz a realidade um outro grupo 

que está relacionado com modos de vida diferenciados. Mas em uma perspectiva de 

construção, da processualidade na subjetividade dos sujeitos ( González Rey, 2003; 2007; 

2004), tais sentidos só foram possíveis de serem  configurados pelo que ficou registrado de 

vivências anteriores.  

Abaixo a fala a qual referiu-se acima: 

Eu acho que eu fiquei mais assim, que eu deveria estudar, né? pra arrumar uma vida 

melhor né?que essa daí, aí, aí foi aí que eu também me interessei mais estudar em, e 

fazer parte do grupo lá, né? nem era tanto pelo dinheiro era pelo, pelo convivência 

que tinha ali já uma nova família, né? (DA 4, sujeito da pesquisa).  

Há uma ênfase no contexto da relação bastante evidente, principalmente quando o 

adolescente utiliza-se da metáfora da família para explicar o sentimento de acolhida que pode 

experimentar neste novo grupo.Verifica-se aqui a possibilidade da utilização de referências a 

questão da identidade para a melhor compreensão das implicações das formas de subjetivação 

na vida do sujeito.  

Ao discutir identidade como metamorfose, Antônio Ciampa (2001) indica que a 

identidade nos diferencia e nos iguala. Do ponto de vista da diferença, cada pessoa carrega a 

sua história particular, da parte da igualdade  é o que se constitui como comum para as 

pessoas de determinado grupo. Assim, por exemplo, apesar da vivência singular do 

adolescente que nesta subcategoria está sendo analisado, a partir de suas falas, este sujeito 

encontra tanto no primeiro grupo quanto no segundo possibilidades de igualdade, mas 
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vislumbradas em momentos diferentes de suas história de vida.   

Na primeira fala relembra-se que o adolescente fala que todos os amigos “eram 

envolvidos nessa mesma vida”, apresentando aí a igualdade marcando seus papéis identitários 

a partir “desta mesma vida”. Na segunda fala a possibilidade de arrumar um emprego, de 

estudar tem a conotação de atividades que estão mais e acordo com o perfil do grupo que o 

interno reconhece como família. Daí a identificação importante que neste caso potencializa 

relações protetivas, empoderando-se pela identificação que tem com outras pessoas em um 

outro “ritmo de vida”, “um ritmo que é a favor da lei (DA1)”.  

A importância das relações, e neste caso, de um grupo de pessoas que fortificam seus  

projetos pessoais de mudança funcionam como fortalecedor da nova maneira de significar sua 

atividade. Aliás o próprio grupo enquanto zona de produção de sentido funciona como uma 

fonte contante de novas significações e sentidos.  

Referindo-se ao processo grupal, Carlos (1998) expressa-se desta maneira: 

Há uma ameaça constante na dissolução do grupo e a volta a serialidade, onde cada 

integrante assume e afirma a sua individualidade sendo mais um na presença dos 

demais. Ao mesmo tempo há uma busca constante da totalidade, onde cada um dos 

integrantes participa com os demais, introjetando-os e da sentido a relação 

estabelecida. Cada integrante se afirma e assue a totalidade do grupo (p. 202). 

O texto de Carlos sobre ajuda a pensar na dinamicidade co que se introjeta as relações 

grupais, num jogo onde os próprios conteúdos são afirmados no grupo, da mesma maneria em 

que este é internalizado na pessoa. Isto remete a relação que a psicologia sócio-histórica faz 

da constituição mútua, entre a subjetividade individual e social, tendo como conteúdo de 

trocas onde constituição recursiva, os sentidos subjetivos.  

O exemplo de outras experiências bem sucedidas: 

Esta categoria concebe os sentidos de proteção relacionados a identificação no 

exemplo de experiências bem sucedidas de pessoa que transformaram o curso de suas vidas, 
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passando a construir novas formas de vivências que, por conta dos novos contextos 

geralmente ligado a essas mudanças, passam a ser vivências menos vulneráveis ao 

envolvimento com ações infracionais.  

Assim o exemplo de tais pessoas servem de exemplo e fortalecedor de projetos de vida 

pautados por semelhantes experiências. A seguir um exemplo do que pode servir de modelo 

para um adolescente e poderá construir sentidos de proteção: 

Aí ele manda recado pra mim que era pra mim sair que ele já tinha se recuperado, 

tava forte, só que não era prisão não era só uma instituição. aí a mãe dele tirou ele de 

lá com três mês e não usou mais droga, ele provou mesmo, não usou mais droga, eu 

encontrei com ele na festa, testei, ofereci e ele nada, a própria mãe dele me deu 

dinheiro pra testar ele e ele não quis. Ela achava que eu tava mentindo pra elemais 

adianta o adolescente (RA1, sujeito da pesquisa). 

 Essa fala é a respeito de um amigo do adolescente que apresentou-se recuperado do 

uso de drogas. E mais adiante o mesmo interno verbaliza: 

Eu vejo tanta gente ser feliz, gente que já disse pra mim que já fez pior, já passou 

por situação dessa, conseguiu sair, tem família, tem carro, tem tudo, porque que eu 

não consigo, né? (RA1, sujeito da pesquisa). 

Mais um vez aqui pode-se fazer um paralelo com que vem sido discutido em torno do 

conceito de resiliência, pois o exemplo de experiências consideradas positivas é identificado 

nas discussões em torno do tema como fatores protetivos ao ser vislumbrados na perspectiva 

de modelo a ser imitado.  

Ao ser questionado a respeito da influência da mídia nas ações violentas ou extremante 

erotizadas de jovens, Jurandir Costa (2000) responde dizendo que tais fatores podem ser causa 

de certa influência sobre as ações dos jovens. No entanto o próprio psicanalista lembrar os 

filmes de faroeste e dos contos de fadas marcados por conteúdos violentos que marcaram 

outras épocas, mas que não se tinha quantitativamente notícias de índices expressivos de 

violência como atualmente. 

O autor aponta para a escassez de modelos carregados de moralidade ou de valores 
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mais tradicionais que de certo forma funcionavam como uma referência no campo social de 

um parâmetro a ser seguido, como se a realidade não fosse capaz de estabelecer modelos  a 

serem seguidos diferentes dos fictícios.  

Sem esquecer aqui das consequência que a moralidade e os valores referidos 

constituídos numa base judaico-cristã no ocidente, foram capazes de gerar, com as repressões 

no campo da sexualidade, nas relações de gênero as mulheres sendo oprimidas, os loucos e os 

homossexuais rechaçados em nome de uma ética que excluía todos os considerados 

desviados, anormais e perturbadores da ordem pública.  

Mas o que parece está acontecendo nos dias atuais é o rompimento com tais valores 

sem a substituição por outras referências que sejam mais coerentes com as necessidades 

concretas da contemporaneidade. Os exemplos que se expressam aqui nas falas dos sujeitos 

embora relacionados a valores tradicionais que não podem ser concebido pela ótima apenas 

negativa, indicam ainda servirem como impeditivos de ações infracionais e promotores de 

novas experiências dotadas de maiores sentido que protegem. 

Fazer alguma coisa significativa: Categoria que ancora os sentidos de proteção 

a algum tipo e atividade que tenha alguma significação do ponto de vista da construção de 

sentidos que corroborem para que o adolescente reconduza sua história para uma dimensão 

bastante diferenciada das dimensões ligadas a infração, ou pelo menos o protejam diante dos 

riscos, a a partir de configurações subjetivas mais criativas.  

Leontiev na psicologia soviética se detiveram sobre os estudos de significação partir 

dos pressupostas da teoria da atividade, estes estudos de significação foram mais 

aprofundados por Vygotsky enquanto que Leontiev deteve-se na ênfase sobre a atividade 

(OLIVEIRA, 2001). Esta citação indica como melhor compreender a atividade dentro de um 

enfoque sócio-histórico ou histórico-cultural, entendidos aqui como sinônimos: 



69 

 

Para a psicologia histórico-cultural a necessidade é o que dirige e regula atividade 

concreta do sujeito em um meio objetal. Uma necessidade, seja ela proveniente do 

estômago ou da fantasia, primeiramente, não é capaz de provocar nenhuma atividade 

de modo definido. Somente quando um objeto pode regular atividade, esta pode 

orientar e regular a atividade (ASBAHR, 2005). 

De modo freqüente, os internos relatam mudanças de vida vinculadas ao trabalho, 

literalmente um emprego. Por exemplo: 

Eu ia trabalhar pra ver como é que era lá se tivesse (...) de bem eu j;á deixava a 

parada aí já,e ia pro trabalho né porque trabalhando ali eu tou ganhando ali eu tou, 

eu num tou me bronquiando na mão dos homem né? eu tou ali ganhando com o meu 

suor ali né, dali num é dinheiro de droga mais, porque dinheiro de droga, a gente 

pega é rapidinho que a gente gasta, agora outro tipo de trabalho não, eu acho assim 

pra mim assim que a gente... dura, dura mais né esse dinheiro né, a gente trabalha. 

Eu queria trabalhar né? hunrum se alguém me oferecesse  assim uma , uma coisa 

“pou tem trabalho pra ti ali”eu ia lá,vê como é que era né? (DA7, sujeito da 

pesquisa). 

Essa resposta foi da depois que ao interno foi perguntado o que poderia ter sido 

diferente. Então o adolescente traz a dimensão de uma atividade que o faz relacionar-se de 

modo diferente com o convite dos companheiros de trabalhar no “negócio” da droga. A 

justificativa é que ao trabalhar o interno teria o seu dinheiro e não estaria se “bronqueando”, 

ou seja não precisaria esperar o dinheiro da venda das drogas que geralmente está associado a 

um estilo de vida de rixas entre pessoas ou grupos de pessoas que brigam entre si por 

territórios no mundo deste comércio, ou por dividas que foram adquiridas neste contexto. O 

emprego arranjado coloca o sujeito em um outro lugar subjetivo e social. 

Mas não só na atividade remunerada que os sujeitos encontram significações 

importantes. Foi verificado um dado bastante expressivo do ponto de vista qualitativo que é o 

grande índice de pessoas que mencionam “frequentar a igreja” de maneira geral evangélica 

como um recurso para transformações de estilos de vida. No entanto, os adolescentes não 

discorrem sobre as experiências feitas no âmbito da religiosidade ocorridas por ocasião da 

frequência nas igrejas.  

Embora tenha sido levantada aqui uma categoria que trata exatamente desta dimensão 

mais espiritual, tal dimensão não é associada conjuntamente ao fato de o interno “frequentar a 
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igreja”. Esta se trazendo essa questão aqui, porque pode ser que por um lado o discuso de está 

na igreja esteja de tal foram difundidos nos repertórios dos internos que os mesmos se 

apropriam deste discurso no sentido em que este se faz acessível. No entanto há dimensões 

narradas de práticas dentro da igreja que conotam aspectos de atividades significativas no 

âmbito das vivências nas igrejas. Veja-se o exemplo: 

R – continuar, porque o meu primo toca teclado entendeu?  

M – hum  

R – ele toca teclado na igreja, aí o meu outro primo toca bateria, e ele, eu, queria, 

queria, tocar violão. 

M – tu queres tocar violão, ou tu tem a intenção de tocar com eles? 

 R – é  

M – se juntar com eles. Eles têm a tua idade assim também? 

R -  um tem 16, o outro tem 17   

M – hum  

R – ode 16 toca teclado, e o  de 17 toca bateria. 

M – humhum. Aí ta faltando alguém pro violão?  

R –[ele sorri]  

M – pra ir completar á rádio? 

R – quero, eu quero né aprender pra mim tocar junto com  eles lá  

M – legal!  

R – aprendo já a sair daqui pra igreja já também (DA, sujeito da pesquisa). 

Pode-se perceber que no fim do diálogo o adolescente indica que quer ir pra igreja sem 

mais considerações, mas antes discorre sobre um lugar que faltara no grupo de música da 

igreja ( um tocador de violão) e que este tinha a intenção de ocupar. Além disso essa atividade 

de tocar o violão estava associado aos primos, indicando uma dimensão de significação e de 

sentido relacional, como também de pertencimento ao grupo, que lhe poderia construir uma 

nova identidade vinculada ao papel de tocador de violão de determinada igreja. É evidente 

que os sentidos de dimensão religiosa podem permear as vivências do grupo de música da 

igreja, no entanto o que aqui se fala é que não aparece aqui no discurso dos adolescente, 

quando se referem a suas práticas neste ambiente. 

A instituição socioeducativa protegendo dos riscos “lá de fora”. A instituição também 

uma lugar significado no campo dos sentidos de proteção a partir do fato de não permitir que 

os perigos que o adolescente encontra lá fora possam atingi-lo por conta de todo o aparato de 

controle que o envolve.  
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É o que pode ser visto neste trecho de uma entrevista com um interno: 

M - lá fora tu tinha medo né?  

R – Hum rum. Consigo dormir  bacana agora. (DA6, sujeito da pesquisa). 

Fala-se de uma comparação com as vivências perigosas. O cuidado disponibilizado na 

instituição percebido pelo adolescente é o de manter fora do perigo, mas tal manutenção é 

feita a revelia do desejo do adolescente que é forçado a cumprir pena em regime de reclusão. 

De qualquer maneira. A respeito desta categoria não se tem muitas verbalizações que discorra 

ou desenvolva sobre esses aspectos protetivos da instituição. O que se tem são menções a 

instituição que evita de envolvimentos em atos infracionais durante o tempo em que os 

adolescentes estão reclusos, por razões óbvias.  

Há de fato um  potencial protetivo no campo das relações presentes na internação com 

monitores identificados como mais flexíveis ou” mais amigos”, que “sabem escutar”, que 

“dão conselhos”,mitos mais vinculados a sentidos de proteção relacional do que numa 

dimensão que incorpore o investimento da instituição como toda em um trabalho protetivo 

diferenciado.  

Vale-se ressaltar que o mesmo adolescente que fala que consegue dormir “bacana” no 

contexto socioeducativo faz uma crítica bastante interessante a essa medida judicial. Observe-

se: 

M - E aqui a instituição Dagmar Feitosa, tem algum poder de te ajudar a mudar isso 

aí também? 

R - Os cara diz que é centro social educativo aqui, num vejo educar nada aí,o cara 

sai é mais gaiato  

M - Mais gaiato? 

R - Tem moleque aí que sai mais gaiato, um vol... um saiu fez dois homicídios já 

voltou de novo (DA6, sujeito da pesquisa)”. 

Trecho que fala de uma incapacidade da instituição de ser aquilo para que foi criada: 

socioeducativa. Os aspectos punitivos da instituição que tem seus fundamentos em uma 

história de encarceramento como pena para os delinquentes no controle das atividades dos 
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internos, na punição generalizada para a formação de corpos dóceis e adestrados foi muito 

bem discutida e criticada por Foucault (2009). É exatamente o que esse verifica reproduzido 

nos contextos socioeducativos, e são vinculados a fator de risco pelos adolescentes como já 

foi mencionado na categoria que vislumbra uma perspectiva de evitação do perigo. Isto 

demonstra a precariedade das respostas coletivas frente ao cuidado e proteção do adolescente 

em conflito com a lei. 

O psicólogo Fernando González Rey (2004) para o qual se remete este trabalho como  

fundamento para discussão da subjetividade social aponta as instituições em geral como um 

lugares privilegiados de produção de sentidos diversos. No caso da instituição socieducativa 

percebe-se uma maior configuração de fatores sentidos como risco pelos adolescentes do que 

um lugar que corrobore significativamente para a construção de sentidos de proteção, a não 

ser em uma dimensão das relações principalmente, onde nem todos os atores implicados neste 

cenário também se caracterizam, segundo o que pode-se notar no discurso dos adolescentes, 

como figuras vinculadas a proteção. 

A intervenção no campo espiritual: 

Fala-se aqui nesta categoria de algo ( que pode ser Deus) ou alguma coisa que não 

estando no âmbito humano ou material intervém de maneira sobrenatural sobre a ação do 

sujeito, impedindo-o de tos perigosos ou mesmo evitando que o adolescente se torne 

demasiado vulnerável a situações de risco. 

Foi quando fui assaltar um supermercado eu fui sozinho  tava com varias pessoas 

dentro ,eu fingir que ia comprar um chiclete e na hora de pagar eu dei o dinheiro pro 

homem eu ia puxar a arma do outro lado do bolso ai alguma coisa  me chamando 

dentro de mim que não era pra mim fazer ai ele me deu o chiclete e fiquei olhando 

pra ele eu não sei se ele percebeu  e sair de la eu fiquei me perguntando que 

aconteceu comigo eu já metir bronca e essa deu vontade de ir embora eu voltava la 

na frente varias vezes e cabei indo embora  o pessoal pedia desconfiar e chamar a 

policia, quando cheguei em casa falei pra minha namorada ela disse sabia que a tua 

mãe tava orando por ti eu disse sera que foi por isso que eu não quis acho que se eu 

quisesse tinha ido la e pronto ela falou é serio e fiquei pensando sera que foi alguma 

coisa ,.... acho que foi sim eu saair asssim e não fazer nada , varias vezes aconteceu 
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isso( RA1, sujeito da pesquisa). 

Aqui o adolescente narra claramente que alguma cosa dentro o impedira de cometer o 

assalto no supermercado e acrescenta: “várias vezes aconteceu isso”. Parece demonstrar uma 

força para além de si que intervém concretamente em suas ações, força diante da qual o 

adolescente mostra surpresa pelo fato de não entender.  

Os sentidos aqui são bem definidos como vinculados a partir de algo que é sobre 

natural e não explicável muitas vezes, outras a aprece a figura de Deus bastante nítida como 

alguém que protege que provoca a mudança de maneria basante diretiva, fortalecendo certo 

dependência da atuaçao da entidade divina. É o que pode ser verificado no exemplo abaixo: 

C—O que que tu acha que fez mudança da vida dele ? 

E—Eu acho que ...Deus ,primeiramente Deus ,depois a mulher e o filho.Acho que 

foi isso que influenciou a mudança da vida dele.(RA5, sujeito da pesquisa). 

A idéia de influência direta oriunda desta força espiritual é muito clara e por esta razão 

muitos adolescentes se vinculam a experiências espirituais no sentido de invocar sobre si a 

intervenção de tal força.  

Tenho essa vida assim também, mas eu oro pra ele né livrar a minha família, livrar 

de todos os mau né? (DA6, sujeito da pesquisa). 

Aqui o interno fala de uma postura orante para pedir ajuda de Deus para livrá-lo de 

“todos os mau”, que aqui é compreendido e conceituado como risco. A seguir concretamente 

o conteúdo de tal oração ou petição diante de Deus: 

Eu, não, eu peço assim, um pouco. Deus eu sei que eu errei, né? Eu sei que um dia 

eu vou sair daqui, mas eu quero que o senhor abra os meus pensamentos, pra mim 

pensar umas coisas boa, pro senhor abri a minha mente né, pra botar só coisas boas, 

não aquelas coisas mau que tinha aí fora, quero que o senhor mude assim esse, esse 

meu jeito que eu era aí fora, eu quero sair mudado daqui de dentro, quero sair outra 

pessoa, não quero mais ser aquela pessoa que eu era; porque ele tem poder né? 

(DA6, sujeito da pesquisa). 

A ciência e a espiritualidade tem muitas vezes diante da história travado um diálogo 

bastante tenso em uma perspectiva em que uma se afirma negando os saberes da outra. Karl 

Marx, por exemplo, discute os processos que envolvem a religiosidade e a espiritualidade 
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concebendo-as como buscas alienadas de resolução dos problemas que tocam tanto o 

individual como o coletivo.  

A psicologia social comunitária tem trazido uma dimensão de articulação de saberes 

nas práticas de intervenção em psicologia como uma maneira crítica de atuação do 

profissional psicólogo, onde nem o saber especializado, nem o saber popular posiciona-se 

assimetricamente uma em relação a outra. 

É só se dar uma olhada, por exemplo, no número de pesquisas em representações 

sociais que se pode notar muito de conteúdo da voltado para o campo da espiritualidade e da 

religiosidade na constituição dos saberes no senso comum. Portanto uma perspectiva 

estereotipada e preconceituosa desmerecendo tais saberes pode indicar um tipo de produção 

do conhecimento que se coloca em um lugar de onde a verdade absoluta é vislumbrada. 

A concepção da subjetividade como a conceituada aqui não parte de uma perspectiva 

que fala a verdade sobre o sujeito, mas ao tentar vincular a subjetividade por meios dos 

sentidos subjetivos o que se quer é construir uma representação ontológica coerente com as 

realidades sociais onde esse psicológico é construído. Muito embora a psicologia sócio-

histórica tenha se fundado sobre bases marxistas, e não se negue a dimensão muitas vezes 

alienantes que constituem as práticas espirituais, o que se verifica aqui é o  potencial protetor 

dos sentidos a essa práticas vinculados.  

De maneira geral os testemunhos de pastores ou de pessoas ligadas a igreja vêm a tona 

para exemplificar isto. O que é narrado pelo adolescente abaixo ilustra bem o que se quer 

dizer aqui. É a narrativa sobre um amigo que é identificado aqui como “E.” transformou de 

maneira radical sua vida, transformação que o adolescente associa ao fato de E. Ter “aceitado 

Jesus”. Veja-se: 

E—O Edmilson, ele batia na mãe dele ,matava a vizinha ,matava qualquer uma 
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pessoa que viesse na frente dele ,ele vivia descontrolado .Ele falava contigo ,agora 

se tu virasse as costas pra ele ,ele ia te atirando a sandália ,facada ,alguma coisa ele 

fazia . Acho que ele já tinha mais de 7 homicídios...só que eu não sei ,não sei se tem 

mais .Mas ele era perverso mesmo,não queria saber se era pai ,era mãe ,batia ,so que 

o pai e a mãe ele tinha consciência de que não ia matar ,ele só fazia bater .Nos 

irmãos dele...,inclusive ele tirou a vida do irmão dele ,só que a vida toda  era de 

marginal. Era de luva ,de bota , funk  ,era bem uns 5 irmãos e um pior do que o 

outro ...Passou um tempo ,ele conheceu uma menina lá ,namorou com ela ,teve um 

filho ...só que ele era aquele ,trabalhava ... ele era respeitado ,ele,ele trabalhava 

,bebia ,saía pra festa ,e fazia toda besteira todo dia , todo dia ele fazia .Só que acho 

que isso que ele fazia ,nunca chegava no trabalho dele né, porque se chegasse acho 

que ele era expulso ...mas todo dia ele fazia isso ,bebia , espalhava (...),ligava pro 

vizinho(...),ia pra festa ,as vezes ia preso ...Ai ele puxou que a sétima (...)puxou dois 

anos ,saiu acho que era tempo de eleição ,conseguiu tirar ele ,ai ele conheceu um de 

lá (...)ai deram uma facada nele ,ele tava entre a vida e a morte ,ai foi o irmão lá que 

a namorada dele ,eu sei que ele começou a melhorar ,ficou bom, prometeu ele 

mesmo que se ele ficasse bom ele ia parar de aprontar .Ai ele ficou bom , aceitou a 

Jesus ate hoje  (RA5, sujeito da pesquisa). 

Veja-se que afigura de Jesus é a representação de uma divindade personificada. 

Inclusive esse é uma dado importante nesta categoria pois ilustra bem a relação entre 

objetivo/subjetivo como uma falsa dicotomia. No caso das vivências associadas a forças 

espirituais, tais forças embora seja de uma dimensão mais abstrata (subjetiva) são 

representadas através das expressões como “voz que chamava” ou “mão de Deus”, 

caracterizada por coisas concretas na objetividade para dar forma ou personificar o que é 

imaterial, por meio de associações a significantes “objetivos”, o como diria Humberto 

Maturama ( apud GONZÁLEZ REY, 2007) , signos em uma objetividade entres aspas, para 

falar que a objetividade não é neutra de subjetividade. 

A processualidade e complexidade nas construções de sentido: um 

olhar sobre a história do sujeito. 

A compreensão do processo de como foram construídos os sentidos de proteção dos 

sujeitos conduz esta pesquisa para uma leitura desses sentidos a partir da história do sujeito, 

não para a compreensão de uma maneira determinista, mas antes, por uma perspectiva que se 

permita discutir a dinamicidade, as incoerências e as contradições possíveis de serem 

encontradas nas formas subjetivas dos sujeitos pesquisados.  
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O estudo dos processos psíquicos tem sido classicamente realizado dentro de 

abordagens que chamam a atenção para as histórias dos sujeitos, como por exemplo, os 

pacientes na clínica, com a intenção de fazer associações sobre seus traumas ou vivências com 

seu estado atual, indicando de maneira muito simplista as relações possíveis de serem feitas. 

Tais compreensões são realizadas em geral com a intenção de o investigador conseguir ser o 

mais neutro possível em suas interpretações. Um bom exemplo disso é o psicólogo de 

orientação psicanalítica, ou o próprio analista preocupados com seus conteúdos contra-

transferenciais, os quais podem “atrapalhar” uma boa leitura do funcionamento psíquico do 

investigado: neste caso, o paciente. Entenda-se como contra-transferência um investimento 

dos conteúdos que dizem respeito as primeiras figuras parentais do analista que são 

deslocados para o paciente (BAKANOWSKI, 2002). 

O que se concebe do ponto de vista da Epistemologia Qualitativa, posição 

investigativa pela qual se optou aqui neste trabalho, é que o processo de interpretação consiste 

em um trabalho envolvendo subjetividades em relação. Assim tanto o sujeito, quanto o 

pesquisador falam, interpretam e elaboram conclusões a partir de sua organização subjetiva 

atual. Portanto, ao falar de algo do passado, o sujeito verbaliza segundo suas construções 

psíquicas atuais, da mesma forma que faz o pesquisador ao construir o corpo interpretativo.  

A psicologia sócio-histórica não se posiciona neutra em nenhum processo de 

intervenção, nem ações de pesquisa, no intuito de estar implicada e comprometida com as 

personagens presentes nesta ação. Além disso parte-se de uma referencial que ver o processo 

de constituição da psique para além das relações de causa e efeito, ou desenvolvimento em 

uma ordem linear, compreendendo-o pela ótica da plurideterminação, pela ótica da 

complexidade.  

Então para uma discussão dos dados pretende-se analisar a construção dos sentidos nas 
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trajetórias ao longo da história do sujeito a partir de da idéia de processualidade e 

complexidade. Para melhor compreensão de tal análise será necessário um retorno as 

categorias levantadas de maneira especial na história de um interno para melhor compreensão 

do que se deseja analisar. Evidentemente que o caráter processual e complexo dos sentido 

identificados, de alguma manira, já foi mencionado nos comentários desenvolvidos em torno 

de cada categoria, mas para melhor exemplificar toma-se um adolescente como modelo do 

que acontece na construção de sentidos na subjetividades dos sujeitos em geral, e neste caso, 

dos adolescentes internos no contesto socioeducativo. 

Ao ser indagado a respeito de como era sua vida atos do ato infracional, para que o 

adolescente falasse livremente a respeito de sua vida, sua infância, o adolescente se expressa 

desta forma: 

Minha família né, gostava de mim né também né, gosta né, de mim, quando eles 

vejam assim, tem carinho por mim também, e ali a minha vida começou também 

era, conversar com eles, trocar uma idéia né sempre né, eles me aconselhavam 

(DA1, sujeito da pesquisa). 

A coisa que surge então são experiencias que estariam ao que foi categorizado como 

dimensão relacional na formação dos sentidos de proteção. Já no início desta análise pode ser 

apontado que o que foi dividido ainda pouco demonstra fazer mesmo parte de um mesmo 

núcleo de significação. A dimensão relacional na mesma fala apresenta qualidade de acolhida 

ou pertencimento a família, de orientação, e de relações afetivas.  

Eu tinha outros colegas também que, eu brincava né, também né, mas num era 

aquela, aquele ritmo que eu levava 

Nesta outra fala indica uma relação de pertencimento ao grupo de amigos da rua que 

não levava “aquele ritmo” de vida ligado ao ato infracional, mas caracteriza aqui uma relação 

protetiva, pois é apontada pelo discurso do sujeito como algo que o impede de estar no 

“ritmo” de vida com outros amigos ligados ao ato infracional, mas em uma perspectiva de 

processo ajuda a construir a idéia de uma relação diferenciada e a construir  por exemplo os 
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sentidos de certo e errado para os parâmetros de suas condutas. Olhe-se o que o interno fala 

sobre esses mesmo colegas com quem brincava: 

Eles me aconselham né, já são mais, já são mais de que a minha idade, né? Eles 

sabem que é, o que é certo e o que é errado, sabem que é contra a lei, e a favor da 

lei. 

Os colegas do que é certo e errado constroem essa dimensão no sujeito dentro de uma 

relação de orientação. O material discursivo no tipo de orientação que o adolescente expõe 

está vinculado a outras categorias de sentido aqui organizadas. Continuando a acompanhar a 

fala do sujeito: 

Quando uma pessoa vai, a favor da lei né, chama uma pessoa  pra, pra trabalhar né? 

ali é honesto né? falam que ele é honesto, é quando uma pessoa fica ‘alerta’ com 

uma pessoa, quer tirar uma pessoa dali dum lugar que não é certo, pra botar num 

rumo que, que é a favor da lei, né? 

As orientações apresentam indicação de que o trabalho faz parte da identidade de 

quem é a favor da lei, entender isso é ficar alerta, preparado e trilhar um novo caminho. Uma 

pessoa alerta, ou esperta, atenta, compreende que uma atividade significativa serve “pra botar 

num rumo que é a favor da lei”.  

Aqui o discurso além de apresentar bem a questão da processualidade de como o 

sentido de proteção foi construído, indica também como ele se articula co outros sentidos de 

proteção categorizados aqui: o de estar alerta e de atividades significativas. A fala do sujeito 

não indica uma relação causística simples entre os núcleos de significação, mas antes parece 

estarem sendo tecidos, juntos para usar as palavras de Morin (2005)ao explicar a organização 

de elementos de forma complexa. 

Durante sua trajetória o adolescente vincula as relações familiares a igreja evangélica, 

construindo em torno da figura da pessoa evangélico sentido de proteção importantes. Este 

trecho da entrevista ajuda a compreender melhor o que foi dito: 

M – e, quê, que tu acha que pode te ajudar a não voltar pro tempo?    

 R- não voltar pro tráfico né   
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M – pro tráfico, pra maconha, ou pra uma outra coisa, sei lá, que já tenha cola,[?], 

depois o mel, depois... sei lá, o quê que, o quê que pode te ajudar, a não cair nessa? 

R – sei lá eu, minha família né, é toda evangélica né? 

Os sentidos relacionais fortalecendo uma identidade (CIAMPA, 2001) a partir um 

personagem possível: a evangélica. Em uma idéia ainda de constituição processual e 

complexa como se quer analisar neste trabalho, pode-se confirmar esta identidade evangélica 

vinculada uma relação significativa um professor de violão dentro do contexto 

socioeducativo.  

O pastor é evangélico, né? que vem dar (referindo-se as aulas de violão) 

A atividade de tocar violão passa a ter uma significação nova pelo fato de potencializar 

projetos para o futuro fora do cumprimento da medida judicial, permeada pelo sentido 

relacional ligada a figura do professor que é pastor evangélico. Como pode ser observado a 

seguir: 

M – então tu já vai pegar a dica, quando tu sair tu já vai procurar a aula lá pra 

continuar? 

R – continuar, porque o meu primo toca teclado entendeu? 

M – hum 

R – ele toca teclado na igreja, aí o meu outro primo toca bateria, e ele, eu, queria, 

queria, tocar violão. 

Mas uma vez a identidade vivenciada pela personagem “evangélica”, ao mesmo tempo 

em que tem outra personagem desempenhando outro papel: “ser o tocador de violão” daquela 

igreja, com seus primos, dando uma idéia de acolhimento, multiplicidade, construída em um 

processo complexo. 

Em uma concepção de processo a partir de uma dimensão dialética pode-se conceber 

as contradições presentes dentro de um arranjo de sentido. Este adolescente, por exemplo, fala 

que não precisa mudar nada no centro socioeducativo, isto deve leva a supor de uma análise 

os detalhada que então possam-se legitimar as práticas de reclusão criadas historicamente pois 

o interno afirmara não precisar mudar nada. Analise-se nas palavras do próprio adolescente ao 

ser interpelado sobre o que deveria ser modificado na instituição. 
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M -... aqui da, da instituição, não precisa melhorar nada? 

R – não! Pra nada, eu durmo tranqüilo. 

O sujeito justifica-se a partir de um sentido de proteção que toca a instituição no que 

ela o mantêm longe do perigo, uma vez que este adolescente admite ter muitas vezes fica com 

medo de ser pego de surpresa “lá fora” quando estava com dinheiro oriundo do tráfico. Mas 

contraditoriamente o mesmo adolescente aponta mudanças que deveriam ser feitas nas 

estratégias dentro da instituição identificando o encarceramento como algo ruim. Aliás, isto já 

foi analisado quando na  oportunidade aqui se mencionou os aspectos punitivos da instituição 

como algo do qual os adolescente deveriam fugir, ou seja, como ameaça, como algo perigoso. 

Observe-se como o adolescente de maneia contraditória fala de elementos que 

precisam ser mudados em uma instituição a qual este sujeito refere não precisar de mudanças 

nenhuma: 

pra isso na,na minha opinião né, assim nisso tudo né, soltar todo mundo aí dentro 

porque tá tudo preso né ? né? Soltar, passar a entender, fazer um culto 

Acredita-se que não levar em conta essas contradições implicaria em correr riscos no 

sentido de não percorrer todas as possibilidades que as configurações subjetivas abarcam, 

podendo-se ainda chegar a conclusões que despreze o valor que tais contradições quando 

levadas em conta podem trazer no campo das intervenções profissionais. Observa-se que ao 

dizer que não precisa mudar nada, o sujeito nega aspectos apontados nesta sua última fala 

aqui colocada. No surgimento desta fala a fala anterior é que se faz negada, pois há algo que 

precisa ser mudado que nega o “nada precisa ser mudado”. A direção da negação da negação 

do referencial marxista legitima essa análise. 

Assim, a partir do paradigma que se adota para fins desta análise, compreende-se que a 

complexidade e a processualidade das construções de sentido vista de uma perspectiva da 

dialética estão diretamente vinculados aos contextos culturais e práticas sociais onde o sujeito 

se desenvolve. Além esta análise aponta para as próprias contradições no campo do coletivo 
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no que se referem as descontinuidades dos discursos de cuidado e de proteção junto ao 

adolescente em conflito com a lei, se  como para as incoerências presentes nas práticas 

profissionais junto a este público.  

A dinâmica institucional e os sentidos de proteção dos funcionários na 

construção dos sentidos de proteção dos internos. 

Na fala dos internos não aparece de maneira muito evidente como a dinâmica da 

instituição ajuda a construir os sentidos de proteção, talvez pelo fato de o contexto 

socioeducativo encontrar-se empobrecido no potencial de fatores protetivos, pelo menos no 

âmbito da efetivação de políticas institucionais que potencializem tais fatores ou promova os 

sentidos aqui investigados. 

No entanto pode-se dizer que a subjetividade social organizada em torno dos 

adolescente  é capaz de mostrar como os esforços, ainda que individuais, de alguns técnicos e 

monitores, no intuito de colaborar para um espaço protetivo, surge em seus discursos. Sem ter 

intenção de analisar os sentidos de proteção construídos pelos funcionários mas na tentativa 

de articular com o que já fora analisado a respeito dos sentidos produzidos pelos adolescentes, 

segue a seguir o que foi possível apreender de sentidos de proteção do ponto de vista destes 

funcionários, a partir de suas próprias narrativas. 

Eu acho que o monitor é a peça chave desses meninos, agora, depende do monitor, 

do tratamento de cada um, de respeito, por exemplo, o monitor, como é sistema de 

plantão, ele trabalha sábado, domingo e feriado não tem e geralmente nesses dias, o 

monitor é que fica com esses meninos, é quem sabe o que eles querem, por exemplo, 

teve um tempo que agente ficava com tudo aqui dentro, chegou um outro tempo que 

não deixavam mais nada, nem bola aqui, aí eles ficavam gritando, xingando porque 

só acontece mais as coisas quando eles sabem, por exemplo, geralmente eles sabem 

das programações, do lazer, quando não se tira eles pra isso, mas depende do 

monitor porque se você tratar eles de maneira, até de falar alguma coisa, agente 

escuta comentários, tem menino aqui que ajuda na cozinha, ele está no meio da 

gente, por ali, eu não sou de ficar falando dos outros "ah, o pilantra Fulano de tal, o 

safado" eu fico só escutando, procuro nem falar isso porque se ele está ali ou ele vai 

ficar passando para os outros ou vai ficar dizendo para esse pessoal que deve me 

tratar do mesmo jeito (RF1, sujeito da pesquisa). 
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Esta fala é bastante significativa e cheia de conteúdos de proteção, desde de uma 

maneira bastante contraditória. Por exemplo, o funcionário fala que o trabalho  do monitor é 

muito importante para os adolescentes, indicando uma dimensão das relações como 

protetivas. No entanto, continua dizendo que esta relação, depende de cada monitor 

individualmente. Ou seja, é uma relação onde o monitor individualmente é que pode definir a 

qualidade desta relação, responsabilizando o profissional pela relação, sem levar em conta as 

subjetividades envolvidas ( a do monitor e a do adolescente, ou ainda a subjetividade social 

atravessando o contesto da instituição. A fala acima parece exemplificar bem o cenário 

também de como outras relações não aparecem tão protetivas  e a maneira como os internos 

conseguem diferenciar as relações umas das outras no que se refere aos monitores e técnicos.  

Mais uma reflexão sobre a fala do sujeito é que ele narra atividades que os 

adolescentes possivelmente desenvolviam “ajudando na cozinha”, “ficando no meio dos 

monitores” indicando uma atividade que tem uma significação pelo fato de ser desenvolvida 

entre pessoas que acolhem, ou pessoas significativas. 

Nesta outra fala outro funcionário, desta vez um técnico fala sobre uma dimensão da 

natureza humana do adolescente que precisa ser contida de alguma forma. Em suas palavras: 

No meu ponto de vista? Eu acredito que uma das coisas fundamentais pra qualquer 

ser humano é a disciplina, entendeu? Se eu tenho as regras e as disciplinas o que eu 

posso, o que eu não posso, eu tenho como me frear. Eu acho que, principalmente na 

fase deles, na adolescência que eles vêem tudo como um desafio, né? (DF7, sujeito 

da pesquisa). 

Parte-se aqui de uma idéia de natureza da adolescência, caracterizada pela necessidade 

de se “frear”, pois “na adolescência eles vêem tudo como desafio”. Além do mais tal natureza 

necessitaria de disciplina,muito parecida com idéia de proteção pela disciplina levantada em 

um núcleo de significação que se referia aos sentidos de proteção destes. 

Para a psicologia sócio-histórica, a adolescência não é algo natural, mas é uma 
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categoria criada social e historicamente, mas não é uma fase com características universais. 

Aliás a psicologia sócio-histórica faz critica a essa visão naturalizada do adolescente (BOCK, 

AGUIAR & OZELLA, 2002).  

Aqui o funcionário indica a aquilo que já foi comentado sobre a forma disciplinar de 

cuidado e vindo de um técnico de nível superior, exercendo uma função no contexto 

socioeducativo deve indicar o tipo saber/poder que sua prática numa perspectiva disciplinar 

pode esta embasada. Este cenário é que serve de produção de sentidos que os sujeitos têm 

como realidade na subjetividade social. 

Pode-se já observar como outros sentidos contribuem para a construção deste espaço 

subjetivado das relações. Por exemplo, o sentido de ser monitor, o sentido de ser adolescente, 

o sentido de ser disciplinador, só para fazer uma análise do conteúdo das falas até aqui 

mostradas. 

Na leitura das falas dos funcionários parecem repetir muito as categorias que foram 

levantadas, por exemplo, de frases, como “acreditar no ser humano, ele muda (DF3)”, 

falando de uma idéia de credibilidade com condicional para a mudança, ou seja tem outros 

aspectos não mencionados na fala de uma categoria levantada a respeito dos adolescente, mas 

que não trazia essa ênfase no condicional. 

Outra funcionária afirmando que se o adolescente “quiser fazer terapia, ele vai fazer, 

mas tem uns que num querem né? (RF2)”, indicando mais uma vez uma perspectiva 

individual e de culpabilização: ele não quer. Como se fosse de toda a instituição estivesse 

equipada com potencial para a proteção e o interno não quisesse. Indicando mais uma vez os 

riscos que se corre em tais discursos.  

Neta outra fala a funcionária fala de uma dimensão do cuidado com a integridade 

física dos internos: veja-se: 
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M – Eu chego as 07h00min e saio as 18h00min horas, mas geralmente eu, 

geralmente mesmo, eu fico até as 19h00min, 20h00min horas, porque eu tenho que 

ver os meninos que tomaram a medicação da noite, do jantar e ver se não teve..., não 

aconteceu nada, né, ou má operação essas coisas assim (DF3, sujeito da pesquisa) 

Aí claramente a indicação de uma relação que cuida, vinculado aos próprios sentidos 

que construiu a respeito de sua função, falando de sua saída do ambiente do trabalho só 

quando as coisas estão bem encaminhadas, ou seja, não necessariamente no termino do 

expediente.  

Interessante notar que além dos sentidos de proteção que podem estar muito próximos 

aos conteúdos temáticos do que se identificou no caso dos adolescentes, aparecem outras 

formas de proteção nos discurso entendidas aqui como mais saudáveis e até potencializadora 

de outros posicionamentos mais crítico no contexto educativo. 

(...) fazendo reuniões com os meninos, pra ver se eles vão querer participar, porque 

eles não são obrigados a participar, mas eu sempre coloco pra eles assim: vocês não 

são obrigados a participar, mas o que nós oferecemos pra vocês aqui, aproveitem 

enquanto vocês estão aqui, porque daqui vocês vão tirar tudo que é de positivo pra 

vocês; então qualquer coisa que você puder tirar de positivo da instituição, de levar 

pra você, é um conhecimento seu, é um ganho seu, de ninguém mais, então 

aproveite tudo de positivo que você puder levar daqui, porque nós estamos aqui, 

dentro de nossas possibilidades, dos nossos limites, nós orientamos, viabilizamos 

pra que eles possam realmente sair daqui com algo de positivo na vida deles(PR1, 

sujeito da pesquisa). 

Aí aparece uma fala que mostra como a proposta de intervenção chega dando uma 

idéia de viabilidade, mesmo que em um contexto tão desprovido de fatores mais protetivos. A 

ênfase do discurso desta funcionária está em como comunica a proposta da intervenção. Ao 

propor os trabalhos, “fazendo reuniões com os meninos”, onde estes não são obrigados a 

participar, a ênfase está na idéia de oportunidade. A proteção estaria vinculada neste caso não 

só a vontade de participar, mas na oportunidade ou “viabilidade” dos acessos chegarem aos 

adolescentes apara mudanças acontecerem. Note-se que isso é sustentado que tais trabalhos 

que saõ desenvolvidos são desenvolvidos dentro das limitações da instituição, o que reforça a 

idéia de que o fator protetivo está na postura isolada dos funcionário e, mesmo assim, não de 

todos. 
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Revisando e organizando as idéias da análise quanto aos discursos dos funcionários, 

foi visto que a dinâmica institucional não revela estratégias relevantes que tenham aparecido 

no campo dos fatores protetivos que pudessem ajudar a construir sentidos de proteção nos 

adolescentes. Por outro lado foram identificados sentidos de proteção nas falas dos 

funcionários que se assemelhavam aos conteúdos dos núcleos de significação categorizados 

nos discursos dos internos. Notou-se, também outros arranjos de sentidos que não não 

verificados nos internos inclusive os que potencializavam a questão dos acessos a fatores de 

proteção.  

No que se refere a compreensão da subjetividade social a partir destes dados 

discursivos verificou-se um subjetividade empobrecida, embora eles apareçam, de novas 

formas de sentidos sobre proteção que pudessem ajudar a construir de maneira mais 

substancial outros núcleos de significação nas subjetividades dos internos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da pesquisa foi se mostrando bastante interessante do ponto de 

vista da formação deste discente no campo de investigação, principalmente pelo trajeto de 

discussão com outras teorias levantadas no momento da análise, sem, no entanto, abrir mão 

do referencial escolhido. Foi um caminho que encontra respaldo na própria epistemologia da 

complexidade bastante referendada ao longo do trabalho. 

Assim foi possível dialogar com os clássicos da Psicologia, valorizando a história da 

formação desta ciência, mas no sentido de ir percebendo no que tais construtos podem 

contribuir para um olhar que contribua com uma Psicologia com um maior comprometimento 

social, o que segundo o que se acredita neste trabalho, só possível a partir de um olhar para 

além do simplório em vista de construções mais críticas. 

Neste trabalho identificou-se a necessidade de maior leitura de autores com o 

pensamento pós-moderno, como os autores da esquizoanálise, da teoria sistemica, do 

contrutivismo e do construcionismo social, já citados no corpo deste relatório. Igualmente 

importante compreende-se um maior aprofundamento nas obras de Foucault que em muitos 

momentos de sua produção faz reflexões e críticas as instituições disciplinares. Tais 

perspectivas não só fazem uma crítica à sociedade e sua estrutura ou organização, como 

também para um novo olhar sobre a psique que atualmente estas mesmas linhas teórica, entres 

outras, têm denominado de subjetividade.  

A relação entre este saber crítico pode construir práticas que promovam saúde, do 

ponto de vista integral. Desta forma lança-se um olhar sobre o tipo de saber/formação em se 

fomentado em nossa sociedade aos profissionais cuidadores de modo geral. O saber que se 

produz ainda parece estar muito centrado no poder da ciência e no esforço individual, 

deixando faltar a dimensão dos contextos culturais que são frequentemente apontados como 
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fatores para um bom desenvolvimento. 

Portanto, a partir de um posicionamento político no que se refere ao autor de ato 

infracional, entende-se que é de pouca eficácia estratégias que priorizam os trabalhos isolados 

nos indivíduos, a redução da maioridade penal é um bom exemplo disto. Em vez desta 

estratégia, outras que problematizem os serviços de educação, a geração de renda, a 

distribuição equitativa dos recursos, para a diminuição dos fatores de risco, em uma política 

de promoção de saúde de maior alcance e eficácia, ou seja, algo que os autores citados acima 

já indicam está em uma esfera muito maior que constitui o sujeito. 

Afora essas demandas de acesso que podem ser bem entendidas por exemplo na 

dinâmica do mercado de trabalho, existe também o isolamento de um problema social que se 

recai sobre o indivíduo. Assim o que precisa de estratégias de enfrentamento para o problema 

ser solucionado seria direcionado para uma dimensão igualmente micro, não em regiões mais 

amplas, que demandem um olhar maior, voltado para o sistema. 

Um exemplo importante diz respeito aos adolescentes atores de atos infracionais, os 

quais são alvo desta pesquisa. Costa (2007) em sua tese de doutorado fez menção a fatores de 

proteção que promovem trajetórias bem sucedidas que estariam pra além das naturezas 

individuais e que formavam, por exemplo, um contexto sócio-estrutural de proteção. Da 

mesma forma aparece ainda que indiretamente  uma realidade objetiva marcada muitas vezes 

pela falta de ensino de qualidade, por uma zona de violência atrelada ao tráfico e consumo de 

drogas ilícitas.  

É interessante então que se pense na dimensão de um esforço ou força de vontade 

como enfrentamento da questão do adolescente em conflito com a lei, mas que este esforço 

seja feito em uma dimensão coletiva, com esforços comunitários, que envolvam diversos 

atores sociais, possibilitando, por exemplo, a criação de políticas públicas que favoreçam a 
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construção de realidades protetivas ao desenvolvimento destes adolescentes. Um bom olhar 

sobre as medias de internação no intuito de investir em aspectos institucionais de alcance mais 

seria de grande contribuição dentro de tais medidas, podendo mudar significativamente os 

trajetos dos egressos dessas instituições.  

Vale muito apena falar de um dado presente nos discurso dos adolescentes que 

geralmente com muita certeza afirmam que geralmente afirmam que a pessoa que leva o estilo 

de vida que estes sujeitos levam só tem dois caminhos: “a cadeia ou  o cemitério”. Vejam-se 

quais projetos de vida estão sendo possíveis construir diante de crenças sobre destinos pré-

determinados. Não se concebe  aqui apenas um sujeito do discurso, como aliás é criticado o 

construcionismo social por o fazer, mas se fala aqui de um sujeito que se constitui em seus 

afetos, em suas significações, em seus contextos, em suas escolhas, mas quais escolhas serão 

possíveis para além daquelas duas que surgem de maneira quantitativamente evidente: a 

cadeia ou o cemitério? Este fato não pode ser ignorado no decurso das leituras das 

entrevistas e embora, não caracterize o objeto deste trabalho, este discente/pesquisador ficou 

bastante mobilizado diante de tal dado. 

A questão vai em de como coletivamente, mas muito concretamente pode-se abrir 

caminhos para repertórios de escolhas mais amplos e menos fatídicos. O que tem parecido é 

que os esforços atuais não têm dado conta da dissolução desta realidade. A posição que se 

toma aqui é de que tais estratégias sejam revistas e novas possibilidades sejam construídas 

para que novos sentidos sejam possíveis. 
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