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A árvore que não dá fruto  

É xingada de estéril.  
Quem examinou o solo?  

 
O galho que quebra  

É xingado de podre, mas 
 Não haveria neve sobre ele?  

 
Do rio que tudo arrasta  

Se diz que é violento  
Ninguém diz violentas 

Às margens que o cerceiam.  
 

Bertold Brecht. 



 
 

 RESUMO 

Esta monografia pretende, a respeito dos adolescentes que entram em conflito com 

a lei, fazer uma análise das variações que a violência apresenta, tendo em vista que 

a violência cometida pelo adolescente é apenas a violência mais visível que o 

atravessa. Para isso, é apresentado um breve histórico do atendimento institucional 

dado às crianças e adolescentes no Brasil antes do surgimento das instituições 

específicas para adolescentes que infringem a lei, bem como se discute a violência 

que se encontra na determinação de padrões a serem seguidos em relação à 

linguagem e ao diálogo, e como a violência pode estruturar a linguagem desses 

sujeitos. Além disso, apresenta uma classificação da violência em visível e invisível, 

e o que corresponde cada uma; o ato, tipificado como infração, à luz da psicanálise; 

e o DEGASE enquanto uma instituição total, mas que vem buscando, através de 

seminários que discutem o tema da socioeducação, repensar o sistema 

socioeducativo.  

Palavras-chave: violência; adolescente em conflito com a lei; exclusão; ato 

infracional; DEGASE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This monograph pretends to speak about the younglings who steps into a conflict 

against the law by making an analysis from the different variations the violence 

presents, in view of that the violence committed by the younglings is just more visible 

than the ones who goes through it. For this, it is shown a brief historic of the 

Institutional Care given to the children and teenagers in Brazil before the specific 

institutions‟ appearance who violates the law, just like discussing about the violence 

that is found in the determination standards to be followed in relation with the 

language, dialogue and how the violence can organize the people‟s language. 

Furthermore, it is shown the violence is classificated in visible and invisible, and what 

each one corresponds; the act, typified as an infraction, the psychoanalysis‟ light and 

DEGASE while a total institution, which has been seeking, throughout seminars 

which discusses the socioeducation‟s subject, and rethink about the socioeducation‟s 

system.  

Key words: violence; younglings in conflict with the law; exclusion; infraction act; 

DEGASE. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho resulta de uma pesquisa, em processo de elaboração, 

que pretende, a respeito do adolescente que entra em conflito com a lei, propor uma 

leitura das complexidades que permeiam as relações entre sujeitos, linguagem, 

violência e instituição, no caso o DEGASE. 

Antes de chegar ao formato atual, a proposta primeira da pesquisa era discutir 

a privação de liberdade desses adolescentes como uma forma de punição, 

contrapondo a proposta teórica das instituições socioeducativas, que visam, em 

tese, a ressocialização de indivíduos, entre 12 e 18 anos, que infringem a lei, com a 

finalidade de “recuperá-los” e, assim, “reinseri-los” na sociedade. O que se discutiria, 

então, era a privação de liberdade, na prática, como punição. Entretanto, a 

participação no II Seminário Internacional Socioeducativo e V Seminário Estadual 

Socioeducativo, promovido em dezembro de 2014 pelo Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro – DEGASE –, abriu a oportunidade, no 

primeiro semestre de 2015, de se elaborar um artigo relativo ao tema dos 

seminários: Diversidade, Violência e Direitos Humanos. O artigo, que não foi 

enviado, passou a constituir o esboço da presente monografia.  

O DEGASE é um órgão do Poder Executivo, vinculado à Secretaria Estadual 

de Educação, responsável por executar as medidas socioeducativas no Estado do 

Rio de Janeiro, que são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

aplicadas pelo Poder Judiciário. A instituição conta com atendimento de profissionais 

de diversas áreas, como pedagogos, assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos, 

que são chamados “técnicos”, e, em conjunto, avaliam a situação de cada 

adolescente que se encontra em suas unidades, para, assim, fazer relatórios que 

proponham a progressão da medida socioeducativa ou a extinção dela. Desta forma, 

colaboram para a decisão que o Juiz tomará em relação à vida de cada adolescente. 

Entretanto, não seria violenta a decisão da sua vida nas mãos de outra pessoa? Ou, 

ainda, não seria igualmente violenta a própria ideia de “reinserção social”? São 

questões como essas que a pesquisa tem pretensão de tocar: as formas de 

violência que cercam e atravessam o adolescente que entra em conflito com a lei, 

para-além do próprio ato infracional. 



10 
 

 

Por discutir “variações sobre a violência”, o texto é apresentado em tópicos, e 

não em capítulos, sendo sua estrutura mais parecida com um artigo. Inicialmente, é 

feito uma espécie de retrospectiva do atendimento dado à infância e juventude 

brasileira, até chegarmos ao surgimento do DEGASE, órgão específico de 

atendimento dado aos adolescentes que violam a lei. Em seguida, pensamos a 

violência como um possível recurso de linguagem do adolescente, que possui a 

necessidade de falar e ser ouvido, dialogar, mas com a dificuldade, ou até mesmo a 

impossibilidade do diálogo, usa a violência: forma de linguagem a qual, 

provavelmente, foi submetido desde a infância, e com a qual teria sido “socializado”. 

Entretanto, o diálogo (discussão que se segue no terceiro tópico), onde se 

confrontam duas ou mais opiniões opostas, que podem se transformar e chegar a 

uma conclusão, somente é possível através de uma linguagem no sentido 

Aristotélico, em que o indivíduo seja capaz, num espaço democrático que o acolha, 

de pensar racionalmente, sendo capaz de identificar o que lhe é justo ou 

conveniente, o que vai diferenciá-lo dos demais seres vivos, sendo aquele que não 

desenvolve esta linguagem considerado um ser que não possui as características de 

existência humana, ou seja, que não ganha significado de sujeito, o que Giorgio 

Agamben chamou de vida nua, uma vida gerida pelo Estado com o intuito de que 

este indivíduo não desenvolva uma linguagem, e assim, a decisão de sua vida fique 

a cargo do poder Estatal, o que nos faz voltar à decisão do Juiz, amparado pelos 

relatórios técnicos, sobre a progressão ou a extinção da medida que o adolescente 

cumpre.  

Dando continuidade às reflexões, o tópico quinto, nomeado A violência da 

inclusão, buscar problematizar qual é, de fato, o papel deste diálogo, que traz 

consigo a imposição do desenvolvimento da linguagem. Se quem não desenvolve 

esta linguagem é excluído da condição de sujeito, então, não seria esta inclusão 

uma violência também? Para demarcar os tipos de violência, o sexto tópico, a partir 

de Slavoj Zizek, faz uma distinção entre as violências visíveis e as invisíveis, o que 

corrobora para o objeto deste estudo e pensa a violência cometida por esses 

adolescentes, que é visível, como uma reprodução de violência estrutural, que seria 

invisível.  

Fez-se importante, após a discussão introduzida acima, elucidar que este 

adolescente, autor de violência, não está sendo colocado como mera vítima; para 
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tanto, o oitavo tópico pensa o ato, que neste caso é o caracterizado como crime, à 

luz da psicanálise, de modo que se entenda o contexto desse ato, social e 

psiquicamente, e coloque em cena a responsabilização do sujeito. Para finalizar, por 

ora, a pesquisa, apresentamos o conceito de instituição total, de Erving Goffman, 

caracterizando a instituição socioeducativa do Rio de Janeiro a partir deste conceito 

e apresentando os movimentos feitos pela própria instituição, com o intuito de se 

repensar o sistema socioeducativo. 

A pesquisa pretende, ao longo dos tópicos que constituem o presente 

trabalho, articular reflexões teóricas com referenciais empíricos, que buscamos em 

entrevistas semiestruturadas com três psicólogos que foram ou são funcionários do 

DEGASE. Suas falas, sobre seus olhares e experiências vivenciadas nas unidades 

em que trabalharam ou trabalham, quase sempre se “encontraram” com os 

referenciais teóricos desenvolvidos; além disso, nota-se certo acordo entre suas 

falas, a despeito de cada qual desconhecer as demais entrevistas. Suas 

contribuições aparecem, no decorrer do texto, identificadas por Psicólogo “A”, 

Psicólogo “B” e Psicólogo “C”, pois um dos profissionais, ao assinar o termo de 

consentimento esclarecido, optou por não ser identificado, sendo assim, para manter 

o padrão, todos os entrevistados terão suas identidades preservadas. As 

transcrições completas das entrevistas encontram-se em apêndice, e o modelo do 

Termo de Consentimento utilizado para tais, em anexo. 
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1. PRECEDENTES DA SOCIOEDUCAÇÃO 

 

A institucionalização de adolescentes que entram em conflito com a lei é 

prevista desde o primeiro Código Penal implementado no Brasil, em 1830, que 

previa recolhimento em instituições denominadas casas de correção. No entanto, 

somente em 1913 começou a se pensar a separação entre adolescentes e adultos, 

quando foi criado o Instituto Sete de Setembro; e foi em 1917 que se apresentou ao 

Senado a primeira lei que considera como não criminoso o adolescente entre 12 e 

17 anos (Cf.VILLAS BÔAS, 2008). 

Na história do atendimento voltado para crianças e adolescentes no Brasil, 

constata-se a inexistência de instituições específicas para casos de adolescentes 

que infringiam a lei; estes eram internados juntamente a outras crianças e 

adolescentes, em casos de abandono, por exemplo. Tais instituições nasceram 

somente após o surgimento da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê a especificação de 

regimes de atendimento no artigo 90: 

I – orientação e apoio sociofamiliar; 
II – apoio socioeducativo em meio aberto; 
III – colocação familiar; 
IV – acolhimento institucional; 
V – prestação de serviço à comunidade 
VI – liberdade assistida; 
VII – semiliberdade;  
VIII – internação. 

 

 O atendimento aos adolescentes que infrigiam a lei, como dito anteriormente, 

se dava em instituições gerais, que passaram ao longo da história brasileira por 

diversos órgãos, como o SAM e a FUNABEM, que serão aqui apresentados 

posteriormente. 

Rizzini e Rizzini (2004, p.23) assinalam que a institucionalização de crianças 

e adolescentes tem raízes no período colonial, com instituições educacionais 

jesuítas, bem como o sistema da Roda dos Expostos. O atendimento à infância no 

Brasil passou por diversos momentos, como é apontado na obra Padre Severino: da 

pessoa ao Instituto: 

Com relação à primeira fase, em que a criança foi vista como sujeito 
passível de caridade, como já vimos, predominou a prática de internar 
crianças pobres para evitar que estas se tornassem “futuros marginais”. Tal 
prática se fundamentou na compreensão de que o estado de pobreza 



13 
 

 

propiciava a vivência de uma moralidade considerada anormal e perigosa 
para a sociedade. A opção de internar crianças pobres que tinham uma vida 
considerada “perigosa” em instituições filantrópicas e assistencialistas foi 
pautada, portanto, por uma grande preocupação de proteger a sociedade 
das “classes perigosas” (SANTOS;CÂMARA, 2013, p. 23). 

 

Os autores da obra supracitada continuam destacando as fases que se 

seguiram. Na chamada segunda fase, foram criadas leis e instituições destinadas à 

infância, surgindo, nessa fase, o Código de Menores no ano de 1927, sendo 

modificado, mas permanecendo até o ano de 1979. Além disso, foram criados o 

SAM (Serviço de Assistência ao Menor), no ano de 1941, que posteriormente, em 

1964, deu lugar à FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estardo Menor), bem 

como as FEBEMs (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor), que se difundiram 

por todo o Brasil. Entretanto, tudo isso funcionava sob a lógica de que pobreza e 

delinqüência mantinham relação de causa e efeito, reproduzindo, então, a primeira 

fase, onde o mais importante era proteger, através da internação, “a sociedade” 

desses atores sociais, crianças e adolescentes, que eram representados como 

potencialidades de criminalidade, somente pelo fato de comporem classes de baixa 

renda financeira (Ibid., p. 23). A fase que se segue, de acordo com os autores, veio 

para transformação do padrão de atendimento que até então imperava: 

A tão almejada mudança de paradigma só viria na década de 1990 com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), após a participação da 
sociedade civil, dos movimentos sociais e de organizações não-
governamentais em defesa de uma lei que atribuísse à criança e ao 
adolescente a condição de cidadão com direitos reconhecidos juridicamente 
(Ibid., p.23). 
 

 Na obra A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e 

desafios do presente, as autoras confirmam o que é exposto por Santos e Câmara, 

quando dizem que inicialmente havia um interesse educacional atrelado ao 

assistencialismo e ao controle social de crianças e adolescentes que eram 

considerados perigosos. Essa prática tinha como objetivo a formação ou reformação 

dos, até então, chamados “menores”, através do Estado, de instituições religiosas e 

filantrópicas (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p.22). Cabe dizer que o termo “menor” é ainda 

usado de forma corriqueira, até mesmo juridicamente, apesar de criticado e das 

novas nomenclaturas atribuídas à infância e juventude. 

 Foi na fase do interesse estatal que nasceu o primeiro Código de Menores, 

através do Decreto nº 17.943 – A, de 12 de outubro de 1927, conhecido como 
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Código Mello Mattos, em função do seu idealizador, José Cândido de Albuquerque 

Mello Mattos, primeiro Juiz da Infância e Juventude do Brasil. Após o código em 

questão, foi criado, em 1941, o SAM, que pretendia dar ao atendimento do público 

ao qual era destinado, um caráter científico: 

Desde o século XX, autoridades públicas questionavam a falta de método 
científico no atendimento ao menor no país. Com a instauração da justiça 
de menores, foi incorporado na assistência o espírito científico da época, 
transcrito para a prática jurídica pelo minucioso inquérito médico-psicológico 
e social do menor. O modelo do inquérito transpôs-se da ação policial, 
porém o Juízo de Menores incorporou conceitos e técnicas provenientes 
dos campos profissionais ainda em definição no Brasil, relativos à 
psiquiatria, à psicologia, às ciências sociais, à medicina higienista e seus 
desdobramentos (Ibid., p. 31; grifos dos autores). 
 

Apesar da pretensão, o SAM recebeu inúmeras críticas e fama de “fábrica de 

criminosos”. Mesmo não sendo uma instituição específica para adolescentes que 

cometiam delitos, “No imaginário popular, o SAM acaba por ser [sic] transformar em 

uma instituição para a prisão de menores transviados e em uma escola do crime. A 

passagem pelo SAM tornava o rapaz temido e indelevelmente marcado.” (Ibid., p. 

33; grifos dos autores). Até mesmo Paulo Nogueira Filho, quando deixou a direção 

do SAM, publicou em 1956 uma obra denunciando a exploração e corrupção que 

existiam na instituição. Sua obra foi intitulada SAM: Sangue, Corrupção e Vergonha. 

 Em meio ao declínio do sistema em vigor na época, surgiu em 1964 a 

FUNABEM, a nível nacional (e a FEBEM, a nível Estadual) que “tinha por missão 

inicial instituir o “Anti-SAM”, com diretrizes que se opunham àquelas criticadas no 

SAM.” (Ibid., p. 35). A criação da FUNABEM foi autorizada pela Lei nº 4.513, de 1º 

de dezembro de 1964, que determinou também a incorporação do patrimônio e das 

atribuições do SAM à FUNABEM. Note-se que o surgimento da FUNABEM 

aconteceu meses após o Golpe Militar, e Rizzini e Rizzini chamam atenção para o 

fato de que “[...] a política de segurança nacional empreendida no período de 

ditadura militar colocava a reclusão como medida repressiva a todo e qualquer 

sujeito que ameaçasse a ordem e as instituições oficiais” (Ibid., p. 46). Sendo assim, 

não deve abismar que a proposta de extinguir as práticas que se davam no SAM 

não foi efetivada.  

Em 1979 ficou estabelecido um novo Código de Menores, mas somente entre 

meados da década de 1980 e início da década de 1990, com a democracia, que se 

começou a questionar e discutir de modo mais amplo a relevância de políticas para 
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crianças e adolescentes no Brasil. Neste cenário, o tema ganhou espaço e foi 

contemplado na Constituição Federal de 1988, na forma do artigo 227, que 

atualmente determina que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 
Ocorre, assim, a maior mudança relativa às políticas de atendimento à criança 

e ao adolescente: a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

consonância com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

e que substitui o Código de Menores e visa à proteção integral deste público. O ECA 

foi o responsável pela criação de instituições específicas de atendimento a 

adolescentes que cometem ato infracional, separando-os dos demais atores que são 

institucionalizados por outros motivos. 

O ECA situa as medidas de atendimento à infância e adolescência em dois 
grandes eixos: as medidas protetivas relativas ao atendimento à criança, 
especialmente àquelas em situação de risco social,  e as medidas 
socioeducativas relativas ao atendimento aos jovens envolvidos na prática 
de atos infracionais (VILLAS BÔAS, 2008, p. 26). 
 

No mesmo ano de promulgação do ECA foi extinta a FUNABEM, sendo criada 

a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA), que tinha a 

função de coordenar, normatizar e formular políticas, sendo responsabilidade das 

esferas Estaduais e Municipais a execução dessas políticas, como previsto no ECA. 

Em 1993, nasceu o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de 

Janeiro – o DEGASE –, sendo, no ano seguinte, transferida a responsabilidade da 

esfera Federal para a Estadual, o que resultou consequentemente na extinção da 

FCBIA (Ibid., p. 26). 

No ano de 2012 foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

– SINASE –, previsto na Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a fim de 

regulamentar o serviço de atendimentos aos adolescentes em conflito com a lei, 

estabelecendo um conjunto de regras, princípios e critérios para a execução das 

medidas previstas para este público (BRASIL, 2012).  

É importante ressaltar que a Secretaria Estadual, à qual o DEGASE está 

vinculado, é a Secretaria de Educação. Entretanto, há, de acordo com a fala de um 
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dos profissionais que foram entrevistados, uma contradição nessa vinculação, já que 

o adolescente em conflito com a lei é tratado, desde a apreensão até a 

institucionalização, sob uma perspectiva de segurança: ele vai pra uma delegacia, 

depois é cercado por muros e vigiado por câmeras. Além disso, ainda de acordo 

com a fala exposta em entrevista, outra questão que aponta a contradição é o 

suporte aos funcionários; esses, quando a Secretaria de Educação contempla os 

servidores com algum benefício, não são incluídos, bem como quando a secretaria 

de Segurança contempla os seus com benefícios. Para o Psicólogo A, o DEGASE é 

o “filho feio”, por isso, ninguém assume de fato a responsabilidade por ele. 

Para encerrar este breve histórico de atendimento aos adolescentes que 

entram em conflito com a lei, que constituem o objeto deste estudo, transcrevo um 

trecho de Rizzini e Rizzini para reflexão acerca da internação destes adolescentes 

que diz “A reclusão, na sua modalidade mais perversa e autoritária, continua vigente 

até hoje para as categorias consideradas ameaçadoras à sociedade, como os 

autores de infrações penais.” (RIZZINI; RIZZINI, 2008, p. 22; grifo meu). 

 

2. A VIOLÊNCIA COMO LINGUAGEM 

  

Em seu artigo Para ser ouvido é preciso que ele mate, Leila Ripoll (2011) 

expressa claramente no título a consequência da condição que chama de 

invisibilidade. A autora justifica a escolha do título como uma maneira de advertir 

que a violência praticada por atores “socialmente invisíveis” é o recurso utilizado 

para “ter voz” na sociedade, estabelecendo, assim, uma lei própria em resposta à lei 

em vigor. 

A violência seria, portanto, a partir da fala de Ripoll, o porta voz, o meio pelo 

qual o adolescente busca se fazer ouvir numa sociedade que o exclui enquanto 

sujeito de direitos, e passa a incluí-lo enquanto sujeito de deveres a partir do 

momento em que ele age contra a lei, se tornando um desviante, um infrator. 

Em entrevista concedida por psicólogos, funcionários e ex-funcionários do 

DEGASE, falou-se sobre a ausência de diálogo que o adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa, sobretudo a de internação, apresenta. Segundo o 

psicólogo “A”, muitas vezes não há o diálogo desses adolescentes nem mesmo com 
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a família, acontecendo somente através da mediação dos técnicos da unidade em 

que o adolescente se encontra internado. É neste momento em que o adolescente 

que está em conflito com a lei tem a possibilidade de falar e ser ouvido, por esta 

família – que, segundo o psicólogo, não utiliza o diálogo como ferramenta para a 

educação, mas sim a violência, acreditando ser a punição o único meio de educar – 

e pelos psicólogos, que não assumem o papel de escuta passiva, mas sim de 

mediadores do diálogo e da reflexão através dos questionamentos levantados 

durante os atendimentos.  

Entendendo a dinâmica do diálogo enquanto desdobramento de algo e não 

repetição, o psicólogo “B” vê no DEGASE uma falha organizacional, tendo em vista 

que o adolescente tem que repetir sua história, a história do ato que praticou a cada 

nova abordagem profissional ou mudança de unidade a que é submetido, não 

havendo uma organização para que este não necessite reproduzir sempre a mesma 

fala, pois, para “B”, o adolescente acaba criando um discurso pronto. 

O psicólogo “C” reflete acerca da importância da palavra, e diz que os 

profissionais da Psicologia devem apostar na palavra como resolução de conflitos 

humanos, e pensa o ato infracional enquanto ausência da palavra ou baixo nível ou 

ausência de comunicação, sendo função do psicólogo restaurar esta comunicação.  

Pensando a violência como recurso de linguagem, e talvez, sendo a violência 

uma solução presente desde a infância, é possível que, por meio dela, esse 

adolescente aprenda a se expressar e a conceber a própria realidade, em que há 

ausência do diálogo.  

 

3. O DIÁLOGO 

 

 Diálogo, diferente de conversa entre duas ou mais pessoas, como pode ser 

entendido, significa o confronto de duas ou mais opiniões opostas, que podem se 

transformar e chegar a uma conclusão/síntese. Esse processo somente é possível 

através da linguagem, do Logos. Diálogo, através da palavra1, é, então, a 

possibilidade do ser humano produzir e traduzir aquilo que pensa, algo que acontece 

somente por intermédio da linguagem. 

                                                             
1
 Dia = através; Logos = linguagem (Cf. NUNES, 2015, p.179). 
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Para que se entenda a função da linguagem e a sua importância, recorre-se, 

através de Giorgio Agamben, ao pensamento de Aristóteles, em que é sinalizado 

que é a linguagem – Logos – o que diferencia o homem dos demais seres vivos: 

Só o homem entre os viventes possui a linguagem. A voz, de fato, é sinal da 
dor e do prazer e, por isto, ela pertence também aos outros viventes (a 
natureza deles, de fato, chegou até a sensação da dor e do prazer e a 
representá-los entre si), mas a linguagem serve para manifestar o 
conveniente e o inconveniente, assim como também o justo e o injusto; isto 
é próprio do homem com relação aos outros viventes, somente ele tem o 
sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e das outras coisas do 
mesmo gênero, e a comunidade destas coisas faz a habitação e a cidade 
(ARISTÓTELES Apud AGAMBEN, 2010, p.15). 
 

Para melhor entendimento da diferenciação que Aristóteles faz em relação ao 

homem e aos demais viventes, Agamben explica que: 

Os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós queremos 
dizer com a palavra vida. Serviam-se de dois termos, semântica e 
morfologicamente distintos, ainda que reportáveis a um étimo comum: zoé, 
que exprimia o simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, 
homens ou deuses) e bíos, que indicava a forma ou maneira de viver 
própria de um individuo ou de um grupo (AGAMBEN, 2010, p. 09). 
 

A linguagem é, portanto, a condição para que um ser vivo seja caracterizado 

enquanto ser humano, já que vive, individual e coletivamente, de modo diferente, 

possuindo, assim, uma vida qualificada – bíos (Ibid.). O homem sem a linguagem, 

sem o Logos, não passa então de um mero vivente, já que ele é necessário para 

que se qualifique como ser humano, dando salto da condição de zoé – vida 

puramente animal – para o bíos – vida qualificada. 

Deve-se, porém, atentar para o fato de que a linguagem não se restringe à 

comunicação do que é conveniente ou não, justo ou não; ela é, antes, o meio pelo 

qual surge o pensamento, ou, em outras palavras, é o desenvolvimento da 

linguagem o que torna o homem um ser racional, capaz de identificar o que lhe é 

conveniente ou justo, e, assim, se qualifica e se distingue dos demais seres vivos. A 

comunicação puramente pode carregar em si a mera reprodução de falas sem 

significado, o que não é fruto do Logos, mas sim da phoné – ruído – que é, na 

verdade, a potência da linguagem. Para que se entenda melhor o que é a potência, 

Agamben explica, em seu livro A potência do pensamento, que 

[…] Aristóteles chama de dynamis, potência (um termo em relação ao qual 
convéns recordar que significa tanto potência como possibilidade e que os 
dois significados nunca foram dissociados, como acontece, no entanto, nas 
traduções modernas.) (AGAMBEN, 2015, p. 245; grifo do autor). 
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Portanto, se é a linguagem o que caracteriza o homem, se é a partir dela que 

se constitui a existência propriamente humana, é pelo diálogo que temos a 

possibilidade de nos humanizar, de ganhar e produzir significado enquanto sujeitos. 

Entretanto, para que haja diálogo, são necessários dois processos, o falar e o ouvir, 

ainda que internamente, onde o próprio indivíduo fala e se ouve, sendo esta fala 

dotada de significados para o sujeito. 

É importante que se evidencie que a linguagem é também uma potência, ou 

seja, que ela pode ser desenvolvida bem como pode não ser. A linguagem como 

potência significa que o homem tem seu destino em aberto, pois só poderá decidir 

sobre o mesmo se desenvolver o Logos; e é na política que o homem pode decidir 

seu destino, o que Agamben vai apontar como algo que resulta no problema da 

exclusão/inclusão: 

A “politização” da vida nua é a tarefa metafísica por excelência, na qual se 
decide da humanidade do vivente homem, e, assumindo esta tarefa, a 
modernidade não faz mais do que declarar a própria fidelidade à estrutura 
essencial da tradição metafísica. A dupla categorial fundamental da política 
ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua-existência política, zoé-
bíos, exclusão-inclusão. A política existe porque o homem é o vivente que, 
na linguagem, separa e opõe a si a própria vida nua e, ao mesmo tempo, se 
mantém em relação com ela numa exclusão inclusiva (AGAMBEN, 2010, p. 
15-16). 
 

Ora, se é através da linguagem que o ser se qualifica enquanto sujeito 

propriamente humano e decide seu destino, o homem que não levou sua potência 

ao ato acaba por não se distinguir dos demais seres vivos. Um dos principais 

motivos para o não desenvolvimento desta potência – a linguagem – é o poder, que 

faz o gerenciamento das potências para que estas permaneçam potências. Nas 

palavras de Agamben “[…] o poder: ele é o isolamento da potência em relação ao 

seu ato, a organização da potência.” (AGAMBEN, 2012, p.61). A essas pessoas, que 

não desenvolvem suas potências, o autor Giorgio Agamben atribuiu o conceito de 

Homo Sacer: indivíduos matáveis, mas insacrificáveis, reduzidos à “vida nua”. 

 

4. A VIDA NUA 

 

A potência da linguagem, quando não levada ao ato, conserva, então, o que 

será agora discutido: a vida nua. Essa conservação da vida nua, como visto 

anteriormente, é de interesse do poder, sobretudo Estatal, que visa o controle dos 
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corpos para a manutenção do que interessa ao poder soberano: o lucro, já que são 

esses corpos que produzem capital. Nas palavras de Agamben (2010, p. 14) “Pode-

se dizer, aliás, que a produção de um corpo biopolítico seja a contribuição original do 

poder soberano.” (grifo do autor).  

Em sua obra Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, Agamben (2010) 

reflete sobre a vida nua, que indica nada mais que a pura existência comum a todo 

ser vivo, ou seja, uma vida sem significado, sem características que as classifique 

enquanto vida humana, alienada do Logos. Esta vida é excluída da polis e lhe resta 

a função de mera reprodução (Ibid., p. 10). Isso se dá, como dito anteriormente, pela 

gestão de potências exercida pelo poder, o que Foucault chamou de biopolítica, e 

tem por objetivo garantir que o indivíduo não desenvolva sua potência, sobretudo da 

linguagem, e assim fique a cargo do soberano, da biopolítica, a decisão do que pode 

ou não acontecer a esse indivíduo. 

De acordo com Agamben, “[...] o campo, como puro, absoluto e insuperado 

espaço biopolítico [...], surgirá como o paradigma oculto do espaço político da 

modernidade [...]” (2010, p.119), o que significa que a cidade se torna, em 

decorrência da transformação da política em biopolítica, um campo de concentração. 

A vida nua habita, então, o que o autor chama de campos de concentração, fazendo 

uma associação com as práticas nazistas e fascistas; uma vez que não seja pelo 

Logos (na condição de Bíos), mas pelo corpo (na condição de Zoé), que o indivíduo 

se inclui politicamente, o que está em jogo na biopolítica não é a decisão do destino 

da cidade – o justo e o injusto, o melhor e o pior, mas a vida, no seu sentimento 

mais elementar e orgânico, a sobrevivência: 

A nossa política não conhece hoje outro valor (e, consequentemente, outro 
desvalor) que a vida, e até que as contradições que isto implica não forem 
solucionadas, nazismo e fascismo, que haviam feito da decisão sobre a vida 
nua o critério político supremo, permanecerão desgraçadamente atuais 
(Ibid., p. 17).  
 

Agamben chama de homo sacer o indivíduo que representa a vida nua, pois 

este é aquele que não possui características relativas à vida humana, por isso, não 

pode ser sacrificado, pois sua morte não deve gerar um significado, já que sua vida 

também não possui significado enquanto sujeito: constitui apenas uma existência 

biológica, um corpo há mais na sociedade. 
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Ao pensar o adolescente que entra em conflito com a lei na sociedade 

brasileira, podemos fazer uma relação como que Giorgio Agamben chama de homo 

sacer, ou seja, indivíduos reduzidos à zoé, à vida nua. As unidades do DEGASE, 

instituição destinada a esses adolescentes no Estado do Rio de Janeiro, apresentam 

em sua composição, de acordo com a fala de um dos Psicólogos que concederam 

entrevista para a realização deste trabalho, uma grande porcentagem de 

adolescentes que vivem nas periferias, consideradas por Agamben como 

verdadeiros campos de concentração, já que a existência das pessoas que ocupam 

tais lugares não se incluem (bio)politicamente na condição de sujeitos de direitos. 

Para o psicólogo “A”, a condição de pobreza em que vive a maioria desses 

adolescentes carrega em si uma culpabilização, como se ser pobre fosse sinônimo 

de violência, agressividade. Sinaliza ainda que, até mesmo alguns funcionários da 

instituição, possuem esta visão, o que dificulta a percepção deste adolescente como 

pessoa em desenvolvimento, capaz de mudança, e completa dizendo que para isso, 

ele precisa estar vivo, ser acolhido e visto como ser humano. E corrobora a 

afirmação acima quando diz que geralmente o que se vê nas unidades de internação 

são garotos – utiliza o masculino em função de trabalhar numa unidade com este 

perfil – que viviam em guetos, sem acesso à cultura e ao lazer; o psicólogo “C” 

aponta que esses adolescentes costumam infracionar para sobreviver ao risco social 

a que são expostos, risco este que compromete sua saúde física e psíquica.   

É possível que esta vida nua – a do adolescente em conflito com a lei – sinta 

a necessidade de se tornar sujeito de direito, de transcender a zoé, mas para isso 

seria necessário, como já visto anteriormente, a existência do diálogo. Então, como 

fazer para falar e ser ouvido? 

 

5. A VIOLÊNCIA DA INCLUSÃO 

 

Bader Sawaia (2011), na obra As artimanhas da exclusão: análise 

psicossocial e ética da desigualdade social, elucida a dialética existente entre os 

conceitos exclusão e inclusão, afirmando que a exclusão carrega consigo a inclusão, 

não podendo existir uma sem a outra, ou seja, a ideia de exclusão só existe por 



22 
 

 

causa inclusão, sendo assim, ao se falar, aqui, de exclusão, se fala também, 

necessariamente, de inclusão.  

A autora diz que a exclusão social “É processo sócio-histórico, que se 

configura pelos recalcamentos em todas as esferas da vida social, mas é vivido 

como necessidade do eu, como sentimentos, significados e ações.” (Ibid., p.8), o 

que leva a pensar os discursos sobre exclusão/inclusão numa perspectiva não 

criativa, mas reprodutiva; cabe aqui uma reflexão relativa ao desenvolvimento da 

linguagem como condicionante para transcender a zoé, tendo em vista que aquele 

que não desenvolve o logos é excluído da categoria vida qualificada, compondo, 

como argumentado, um grupo significativo de indivíduos reduzidos à condição de 

homo sacer. Entretanto, seria a linguagem realmente uma necessidade para 

qualificação do sujeito? Ou ela configura um dos braços da inclusão? 

Sawaia (2011) define, na obra em questão, a inclusão como “inserção social 

perversa” (Ibid., p. 8), e explica: 

A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem 
social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos 
inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito 
reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria da 
humanidade inserida através da insuficiência e das privações, que se 
desdobram para fora do econômico (Ibid, p. 8). 
 

 Sendo o homo sacer aquele que foi privado de desenvolver sua potência – 

linguagem –, e, tendo a autora assinalado que a maioria da humanidade é incluída 

pela insuficiência e pela privação para além da questão econômica, temos, então, na 

humanidade, um grande grupo de indivíduos subscritos politicamente na condição 

de homo sacer, se não toda a humanidade na “biopolítica” (que é, para Agamben, a 

política moderna). Essa leitura se confirma na obra Bem-vindo ao deserto do real!, 

de Slavoj Zizek (2003), em que o autor afirma sermos todos indivíduos reduzidos à 

tal condição em algum momento, quando diz: 

[…] a distinção entre os que se incluem na ordem legal e o Homo sacer não 
é apenas horizontal, uma distinção entre dois grupos de pessoas, mas, 
cada vez mais, também a distinção vertical entre as duas formas 
(superpostas) como se pode tratar as mesmas pessoas – resumidamente: 
perante a Lei, somos tratados como cidadãos, sujeitos legais, enquanto, no 
plano do obsceno supereu complementar dessa lei incondicional vazia, 
somos tratados como Homo sacer (ZIZEK, 2003, p.47; grifo do autor). 
 

Ainda sobre a concordância das leituras promovidas pelos autores, Sawaia 

(2011) esclarece que o processo da exclusão “Não tem uma única forma e não é 
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uma falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a ordem 

social, ao contrário, ele é produto do funcionamento do sistema.” (Ibid., p. 9), o que 

faz retornar ao problema da gestão de potências, que visa manter, se não todos, a 

maioria na condição de homo sacer. Referente a isso, Zizek traz a seguinte reflexão: 

E se o problema não for a condição frágil dos excluídos, mas, pelo contrário, 
o fato de, no nível mais elementar, sermos todos “excluídos” no sentido de 
nossa posição “zero” mais elementar ser a de um objeto da biopolítica, e de 
alguns possíveis direitos políticos e de cidadania nos serem dados como um 
gesto secundário, de acordo com considerações biopolíticas estratégicas? 
(ZIZEK, 2003, p. 115; grifo do autor). 
 

Apesar de se apropriar dos termos vida nua, homo sacer e biopilítica, 

referenciados em Agamben, Zizek não o faz sem algumas críticas, não aos 

conceitos, mas à perspectiva que os endossa em Agamben. Para Zizek (2003, p. 

115), o filósofo italiano compartilharia, na sua leitura da biopolítica moderna, de uma 

perspectiva, a fim à frankfurtiana, de crítica ao “mundo administrado” (a “exceção” 

como “regra”). Para Zizek, o diálogo não seria o encontro de dois indivíduos livres 

que, através-da-linguagem, decidiram seu destino, na medida em que qualquer fala 

(e, certamente, qualquer escuta) se dê mediante uma lógica de sentido 

independente dos indivíduos em jogo no diálogo. O discurso que abriga e permite o 

diálogo é a instância definidora da possibilidade mesma de falar e ouvir (do que se 

fala, do que se ouve, e, no limite, da possibilidade do sentido). Essa instância, que 

pareceria não-violenta (ou mesmo a possibilidade de encontro e entendimento não-

violento) é a “imposição de um certo universo de sentido”, que Zizek (2014, p. 17) 

chama de “violência simbólica”. Apropriando-se do conceito lacaniano, o psicanalista 

esloveno afirma, resumidamente, que a inclusão no espaço dialógico é, 

necessariamente, a inclusão do sujeito falante num “espaço de discurso” que se 

funda numa “imposição violenta de um significante mestre”, que é – contrariando a 

associação tradicional entre Logos e razão – irracional. 

 

6. A VIOLÊNCIA OBJETIVA 

 

 O termo violência costuma remeter, ao menos no senso comum, a atos 

físicos, aqueles que podemos ver claramente, aos quais a Justiça se opõe e que 

Zizek chama, no seu livro Violência, de “violência subjetiva”. Entretanto, Zizek alerta 
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para o fato de que existe um paradoxo relativo à violência que não costumamos 

perceber, isso porque focamos a violência claramente observável e não percebemos 

a violência responsável por aquela. Sobre este paradoxo, o autor diz que: 

[…] a violência subjetiva é somente a parte mais visível de um triunvirato 
que inclui também dois tipos objetivos de violência. Em primeiro lugar, há 
uma violência “simbólica” encarnada na linguagem e em suas formas, 
naquilo que Heidegger chamaria a “nossa casa do ser”. […] há uma forma 
ainda mais fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto 
tal, à imposição de um certo universo de sentido. Em segundo lugar, há 
aquilo a que eu chamo violência “sistêmica”, que consiste nas 
consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de 
nossos sistemas econômico e político (ZIZEK, 2014, p. 17). 
 

Há, portanto, outra forma de violência, a violência objetiva, que o autor define 

como violência invisível e que compreende dois tipos: simbólica e sistêmica, como 

exposto acima. Para o autor, podemos entender a violência visível se, antes, 

entendermos a violência invisível; segundo ele, a violência subjetiva, ou seja, aquela 

visível, cometida por agentes específicos, vai contra o desejo de paz, ao passo que 

a violência objetiva é quem dita este mesmo desejo de paz. Nas palavras de Zizek:  

[…] a violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de 
fundo de um grau zero de não violência.  É percebida como uma 
perturbação do estado de coisas “normal” e pacífico. Contudo, a violência 
objetiva é precisamente aquela inerente a esse estado “normal” de coisas. A 
violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela 
que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos algo 
como subjetivamente violento (Ibid., p. 18). 
 

A explicação para o foco dado à violência subjetiva é que desta forma se 

desvia a atenção do que de fato é um problema – a violência objetiva – e assim, a 

violência fica invisível e livre para ser exercida sem ser percebida, o que, para Zizek, 

se apresenta como algo suspeito ou mesmo sintomático (Ibid., p. 24). Isso leva a 

concluir que a violência é resultado da política. Não estamos aqui dizendo que a 

violência objetiva é pior (ou melhor...) que a subjetiva, pois como diz Zizek, “[…] a 

violência subjetiva é tão somente a mais visível das três.” (Ibid., p.25). 

Pode-se perguntar o porquê da existência da violência objetiva, já que a 

violência subjetiva incomoda e preocupa tanto, e Zizek responde que “[…] o melhor 

remédio para a ameaça é a própria causa […].” (Ibid., p.31), o que faz retornar à 

questão política, em que a violência objetiva, mais precisamente a violência 

simbólica, é apresentada como algo necessário e até mesmo bom, uma solução 

para a questão da violência percebida e temida. Isso é exemplificado no seguinte 
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trecho, onde é analisada a ideologia empregada nas manifestações ocorridas no 

Brasil em 2013 e comparada a outros contextos em nosso país:  

Através dessa operação ideológica, justificava-se a brutal violência policial 
contra os manifestantes para supostamente defendê-los, da mesma 
maneira que a violência na guerra contra o narcotráfico, que criminaliza e 
ataca a população pobre e negra nas periferias das grandes cidades e 
favelas, se reveste de segurança pública. No discurso psiquiátrico contra a 
loucura […] o argumento pela internação procura se justificar porque o louco 
é uma ameaça contra a sociedade e contra si mesmo. A violência 
psiquiátrica, então, protege o próprio louco contra ele mesmo, assim como 
as operações de limpeza urbana que recolhem os viciados em crack das 
ruas de nossas cidades são apresentadas como “tratamento”, mesmo que 
forçado, se necessário (IASI, 2014, p. 173). 

 
Neste sentido, a redução da maioridade, que atualmente tem gerado 

calorosos debates, recebe diversos argumentos que sugerem esta medida como 

solução para a violência, bem como a condição do homo sacer, aqui apresentados 

na figura do adolescente transgressor da lei, que tem sua vida reduzida a tal ponto, 

que pode e deve – “bandido bom é bandido morto” – perdê-la, de modo que não 

cause nenhuma comoção, que não represente um sacrifício, morre porque “tem que 

morrer”, porque, assim, há no mundo menos um agente da violência visível, o que é 

associação à diminuição da violência, logo, uma “solução”. Esta violência objetiva, 

que se apresenta como recurso para uma fantasiosa extinção de atos violentos, é 

tão acolhida por tantos indivíduos que mesmo alguns dos que possuem relação de 

parentesco com os adolescentes que entram em conflito com a lei, e até mesmo 

profissionais do Sistema Socioeducativo, apoiam “alternativas” desta natureza, 

segundo a fala de um dos profissionais entrevistados. O profissional entrevistado 

ressaltou que os parentes consideram tais práticas injustas para com os seus, mas 

para os outros adolescentes, justas. Há de se questionar qual o critério que esses 

indivíduos utilizam para julgar qual ator social merece ou não ser atingido por 

violências objetivas (e subjetivas). Zizek nos oferece como possível resposta a 

afirmativa de que o “outro” só é aceito se não for intrusivo, não oferecer ameaça, ou 

seja, se perder sua alteridade e apresentar-se sob o signo da “semelhança” (Ibid., 

46). Sendo assim, aqueles com relação de parentesco com esses adolescentes 

admitem tais práticas quando aplicadas ao “outro”, e não ao seu semelhante. Já, 

ainda pautada no relato dado em entrevista, alguns dos profissionais do Sistema 

Socioeducativo, que a princípio deveriam estabelecer uma relação pautada no 

vínculo, de modo que o objetivo – refletir acerca dos atos cometidos e provocar 
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mudança – fosse facilitado, não se permitem estabelecer uma relação de 

semelhança para com esses adolescentes, o que, talvez, possa ter uma explicação 

no seguinte trecho: 

Esse sujeito pressuposto não é, portanto, outro ser humano com uma vida 
interior rica e cheia de histórias pessoais, que narra a si mesmo a fim de 
adquirir uma experiência de vida dotada de sentido, uma vez que uma 
pessoa assim não pode, em última análise, ser um inimigo (ZIZEK, 2014, p. 
49). 
 

Sendo assim, “[...] a violência simbólica, que não é menos real por ser simbólica, 

cumpre a função de tornar possível a violência real. Mais que isso, torna-a invisível.” 

(IASI, 2014, p.182). 

É importante ressalvar que a relação estabelecida entre a violência subjetiva 

que o adolescente comete e a violência objetiva que sofrem não está sendo 

apresentada como uma relação de causa e efeito. Sobre isso, nos alerta Mauro Iasi: 

[...] Zizek, seguindo as pistas de Freud, não acredita numa equação 
mecânica entre conteúdo e forma, de maneira que o conteúdo é a 
causalidade e a forma, mero efeito. [...] O equívoco, ao enfrentarmos o 
problema da violência, reside, conforme nos alerta Zizek, em buscar 
rapidamente as determinações mais profundas do fenômeno, descartando 
ou relativizando exatamente a forma como ele se expressa, pois é 
precisamente nessa forma onde se pode encontrar o seu segredo. Para nós 
é evidente que a raiz da violência em suas diferentes formas se encontra 
nas relações sociais de produção e nas formas de propriedade que 
fundamentam a sociabilidade do capital (IASI, 2014, p. 179). 
 

A violência objetiva toma outra forma com o capitalismo, apelidado de 

“monstro-autogenerativo” por Zizek, que passa por cima de qualquer preocupação 

relacionada ao ambiente ou aos seres humanos em função da circulação de capital, 

e isto reflete diretamente na realidade e estrutura social, o que foi definida pelo autor 

como violência sistêmica, anônima (ZIZEK, 2014, p.26). Portanto, o adolescente que 

entra em conflito com a lei, antes de praticar a violência para a qual estamos 

atentos, vivencia uma violência estrutural, que o produz enquanto indivíduo; esta 

violência que não é percebida (a “normalidade” social) se apresenta pela 

impossibilidade de ter voz, pelo não reconhecimento enquanto sujeito, pelo 

despertar do desejo de consumo, e, sobretudo, por não ter condições de suprir 

essas necessidades que o atravessam.  

Essa questão foi diretamente colocada, na entrevista, pelo psicólogo “A”, que 

diz ser ruim para “nós” convivermos, normalmente de forma indireta, com a violência, 

mas que para os adolescentes que passam pelo DEGASE isso é muito mais 
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agravado, pois a violência está presente em sua realidade diariamente e que as 

forças que pressionam e oprimem esses adolescentes são bem maiores que 

imaginamos, inclusive, nas suas palavras, a questão do desejo, seja de consumo, de 

autoafirmação, de ser respeitado. Conforme sua experiência possibilitou perceber, 

para eles, o caminho para a satisfação desses desejos é o da violência. O psicólogo 

“A” fala ainda que a convivência com a violência não é só lidar com a dureza da 

violência direta, ou seja, o ato infracional em si, mas sim com violências diversas, 

como discursos, posturas, olhares violentos, até mesmo, às vezes, com a 

perversidade institucional, que não é apenas do sistema socioeducativo, mas se 

trata de algo mais amplo, uma questão social.   

Para o psicólogo “B”, a violência está associada à sobrevivência desses 

adolescentes, seja por facilidade ou por falta de outras oportunidades; “B” diz que o 

adolescente vai por esse caminho sabendo que tanto pode ser autor como pode ser 

vítima, e que para eles isso é um trabalho.  

O psicólogo “C” entende que o adolescente que infringe a lei é produto de 

uma violência que já o atravessa em vários níveis, e, assim, ele acaba por reproduzir 

violência. Ele faz menção, assim como “A”, ao desejo de consumo, ao qual se refere 

como também violento. Afirma que a discussão da violência deve ser feita de forma 

mais ampla, para desconstruir a ideia de que a solução está nas ações policiais, na 

repressão e atacar a desigualdade social, o que, para ele, é o que produz a 

violência, e que atua no Brasil desde a chegada dos portugueses, e que mesmo 

após a abolição da escravatura está presente nas relações sociais brasileiras. “C” 

acredita que somente construindo uma sociedade de iguais teremos chance de 

combater a violência.  

Uma impressão preliminar apontaria para uma leitura da violência subjetiva 

praticada por esses adolescentes como uma resposta à violência sofrida 

objetivamente; entretanto, o que podemos afirmar é que a violência estrutural – 

objetiva – “cria as condições das explosões de violência subjetiva.” (ZIZEK, 2014, p. 

42). Neste sentido, confrontando a precipitação de uma hipótese talvez reducionista, 

caberia questionar se essa “resposta” subjetiva à violência objetiva não seria, ela 

própria, um mecanismo de reprodução da própria violência estrutural, que acaba por 

manter os indivíduos em suas “posições” sociais predefinidas de acordo com os 

interesses de classe e relações hierarquizadas de poder. Dizendo de outro modo: 
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se, nessa “resposta” “explosiva” da violência subjetiva, o resultado não seja a própria 

manutenção de uma estrutura social, por definição, violenta. 

Para Zizek, o maior mal não é, exatamente, o capitalismo, que sustenta a 

realidade social, mas a tentativa das pessoas que compõem a sociedade de se 

defender da realidade produzida pelo capitalismo através de grupos fechados, como 

condomínios, grupos religiosos exclusivos e grupos raciais, e ainda se aproveitando 

da dinâmica capitalista (Ibid., p. 35), ou seja, a violência sistêmica, resultado da 

economia e da política, recebe contribuição destes, ainda que de forma 

inconsciente. Dado “mecanismo de defesa” não faria outra coisa que reelaborar e 

reproduzir as relações pautadas na própria “sociabilidade do capital”. 

A ausência de voz, a privação do diálogo, como afirmado, pode resultar na 

violência subjetiva, não como mera resposta, mas numa tentativa de se constituir 

sujeito, de ganhar voz. Um exemplo disso pode ser encontrado no posfácio da obra 

que se apresenta neste tópico, onde Mauro Iasi relata a fala de Zizek em relação 

aos jovens árabes em Paris ou a rebelião de maio de 1968 e, ainda, as 

manifestações de junho de 2013 ocorridas no Brasil, ambos com incursão de 

violência, que diz: “[…] o maior dos feitos talvez tenha sido a afirmação 

perturbadora: „Nós estamos aqui‟; „Vocês estão nos ouvindo?‟” (IASI, 2014, p. 172). 

Sendo, de acordo com Zizek, “[…] a resposta ao grito das ruas – „Vocês estão nos 

ouvindo‟ – foi um sonoro: „Sim, sim… não estamos‟” (Ibid., p. 173). 

Não cabe o questionamento meramente do que determina o ato violento, 

mas, antes, pensar o papel que a violência objetiva exerce e sua influência direta na 

violência subjetiva; a pretensão não seria, portanto, saber “porque” a violência 

subjetiva se desencadeia, e sim “como” isso acontece, a partir de perspectivas que 

considerem as complexidades (e as contradições) estruturais da realidade social. O 

que, de certa forma, já fora exposto no tópico que se seguiu, tendo em vista as 

características da violência objetiva, tanto a sistêmica quanto a simbólica, e a 

maneira como atuam diretamente sobre a sociedade e o reflexo que produzem 

sobre os indivíduos. 

 

7. O ATO E A PSICANÁLISE 
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A mera vitimização do autor de ato infracional não é, pois, como vimos 

argumentando, um caminho para entendermos o contexto de seu ato. Por isso, se 

apresenta neste tópico uma aproximação com a teoria psicanalítica, a respeito do 

ato, neste caso, especificamente o caracterizado como crime. 

Raquel Devolder, em seu artigo Uma abordagem psicanalítica acerca da 

implicação subjetiva do jovem em cumprimento da medida socieducativa, diz que: 

Podemos ter por hipótese que o ato, no nosso caso, o infracional, é o que 
vem dar conta da falência do Édipo como normatizador das relações 
sociais. O que deveria ser simbolizado aparece em ato. O ato infracional 
praticado pelo adolescente, tipificado como crime, empurra para uma 
satisfação direta, uma satisfação que não entrou nos circuitos do desejo, da 
simbolização, da castração como falta. É no real, através do ato, que 
encontra a lei que faria barrar o gozo (DEVOLDER, 2013, p. 186-187). 
 

A lei, portanto, exerce o papel de imposição de limites, e é descrita por Christiane 

Zeitoune, no artigo, derivado de sua tese de doutorado, Psicanálise e delinquência – 

responsabilidade e ato, da seguinte forma: 

A lei é a força de uma comunidade que se mantém unida pela força 
coercitiva da violência e pelos vínculos emocionais – identificações – entre 
seus membros. A partir de um ideal cultural, foram estabelecidos limites e 
organizadas instâncias reguladoras das relações sociais – as leis 
(ZEITOUNE, 2014, p. 69). 
 

Petracco (2007) atenta para o fato de que o ato infracional e a violência, ainda 

que em alguns casos estejam atrelados, não são sinônimos, pois a violência 

corresponde, também, em consonância ao que foi argumentado, a partir de Zizek, às 

situações que concorrem para que o ato infracional aconteça (Ibid., p. 3). Sendo 

assim, será pensado 

[…] o quanto pode a Psicanálise contribuir na compreensão da trajetória 
que culmina no envolvimento de adolescentes em atos infracionais […] 
entendendo que os postulados desta teoria dizem respeito àquilo que é do 
humano e, conseqüentemente, do social (PETRACCO, 2007, p.2). 

 

Zeitoune (2014), ao discorrer sobre a violência, diz que ela é constituinte da 

subjetividade, e que se encontra na construção da civilização; diz, ainda, que, para a 

psicanálise, a violência se apresenta como uma maneira de satisfação pulsional: 

“Vicissitude da pulsão de morte para Freud e inscrita nas dimensões de gozo 

pulsional dos discursos para Lacan.” (Ibid., p. 69). A satisfação pulsional plena é da 

ordem do impossível, e, de acordo com a autora, esta é a condição para se viver em 

sociedade. Por isso, o que vai, de acordo com a autora, interessar para a psicanálise 

é a forma de subjetivação da violência pulsional, ou seja, como se dá a articulação 



30 
 

 

do estabelecimento da lei na subjetividade do sujeito, como se inscreve a castração 

(Ibid., p. 69). 

Para que se entenda a função da castração, devemos mencionar o que Freud 

estabeleceu como Complexo de Édipo, em que a criança direciona seus desejos aos 

pais, e, na saída deste complexo, após recalcar o desejo por medo da castração, a 

criança constata que seu corpo e desejos são limitados e entende que não se trata 

apenas de proibições, mas de impossibilidades (DEVOLDER, 2013, p. 186). É 

importante elucidar, de acordo com Zeitoune, que a castração é tarefa da figura 

paterna, e responsável pela articulação entre desejo e lei. Caso ela não aconteça, o 

indivíduo é incapaz de perceber o impossível e, assim, “Os atos delinquentes 

aparecem, então, como um modelo de resposta aos impasses do sujeito frente à 

castração. Ele não responde ao impossível através dos sintomas, mas pela ação.” 

(ZEITOUNE, 2014, p. 71). 

Zeitoune aponta ainda em seu artigo que Freud analisa os atos em questão a 

partir do Complexo de Édipo e do sentimento de culpa, e que tais atos proporcionam 

o alívio da culpa advinda do Complexo de Édipo (desejo de matar o pai e de se 

relacionar sexualmente com a mãe). De acordo com a autora, podemos explicar os 

fenômenos da vida pelas pulsões de vida e de morte. Ela diz: “Enquanto a pulsão de 

vida tem o propósito de unir libidinalmente os homens, a pulsão de morte opera, 

silenciosamente, dentro do organismo, no sentido de sua destruição, vindo à luz 

como agressividade, competição e violência.” (Ibid., p. 72). Para que essa 

agressividade não se realize, ela é introjetada, dirigida ao Eu e assumida pelo 

Supereu; do conflito que se estabelece entre o Eu e o Supereu nasce o sentimento 

de culpa. Entretanto, 

O sujeito pode responder ao supereu de várias maneiras: pode obedecer às 
ordens e cada renúncia pulsional aumentar sua severidade e intolerância, 
neste caso, a culpa não tem fim; ou desafiá-las, passando ao ato e às 
transgressões […] o paradoxo [assinalado por Freud]: renuncia-se a pulsão 
para satisfazer à consciência moral, e o supereu exige cada vez mais 
renúncias. Cada nova renúncia aumenta a severidade e a intolerância do 
supereu (Ibid., p. 73). 
 

No entanto, Zeitoune explica que, de acordo com Lacan, o supereu não vai 

proibir o gozo, como diz Freud, e sim empurrar o gozo, isso porque a renúncia não é 

capaz de satisfazer o superego, ao contrário, o torna ainda mais “guloso”, querendo 

sempre mais renúncias (Ibid., p. 73). Portanto, o superego, ao invés de interditar o 
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gozo, o estimula, confrontando “a consciência moral, o ideal do Eu e as interdições 

postuladas pela lei” (Ibid., p. 74), o que poderá resultar no não reconhecimento do 

impossível. A autora faz ainda uma associação entre o discurso capitalista 

desenvolvido por Lacan na Teoria dos quatro discursos e o que ela chama de “crise 

da autoridade paterna”, ideologia e enfraquecimento do laço com o Outro, dizendo 

que 

O discurso capitalista apaga o efeito de impossibilidade, e promove um 
empuxo ao consumo e ao gozo. Este discurso, ao abolir a categoria do 
impossível, anula o sujeito do inconsciente, destitui a pergunta sobre a 
causa do desejo e oferece o objeto de consumo como forma de 
recuperação da satisfação pulsional, fazendo o sujeito crer que tudo é 
possível, pois tudo se vende e tudo se compra (Ibid., p.74). 
 

Entretanto, a psicanálise não vai refletir as circunstâncias que permeiam o ato 

somente pela perspectiva psíquica, mas também o que diz respeito ao social. Para 

tanto, Petracco elucida os estudos de Lacan e nos diz que o autor “[…] aponta que, 

por vezes, a sociedade está de tal forma alterada em sua estrutura que lança mão 

de mecanismos de exclusão do mal, elegendo bodes expiatórios.” (PETRACCO,  

2007, p. 5). Esses “bodes expiatórios” são, no nosso caso, os adolescentes que 

infringem a lei. Para confirmar isto: 

Em nome da rigidez discute-se a maioridade penal, justiça terapêutica, entre 
outros temas. Novamente é sobre os jovens que recai o lado da dureza da 
justiça, justamente porque a sociedade se vê despreparada para dar conta 
do que a criminalidade desvela da fragilidade do nosso laço social (CONTE 
Apud PETRACCO, 2007, p. 6). 

 

Os apontamentos feitos acima nos fazem voltar à violência objetiva, em que a 

violência se dá por meio da criação de um universo de sentido acerca desses 

adolescentes, ou, ainda, pelos sistemas político e econômico, e que acaba por 

encontrar eco, de diversos modos, na sociedade civil. Portanto, “a violência da qual 

a sociedade reclama e se queixa é por ela mesma produzida.” (Ibid., p. 6). O que, 

talvez, possa apontar para um mecanismo de defesa, a projeção. Petracco contribui 

para esta hipótese quando aponta que a discussão da violência implica certa 

aversão, pois assim, desviamos o que nos incomoda, mas que nos constitui – 

referindo-se à pulsão de morte, violência intrínseca ao sujeito (Ibid. p. 3 - 4). A 

autora ainda enfatiza que seu texto 

[…] versa muito mais a respeito da violência na juventude do que da 
violência da juventude. Isto por ficar claro, a partir das contribuições teóricas 
de Freud, Lacan, Rassial, Endo, entre outros autores citados no transcorrer 
do texto, o quanto somos todos, em algum aspecto, agentes desta violência 
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da qual somos reclamantes. Na medida em que fizemos parte do cenário 
social, histórico, econômico e cultural onde os adolescentes em conflito com 
a lei se constituem como tal e onde os atos infracionais se desenrolam, 
contribuímos com nossa parcela para esta realidade (Ibid., p. 19). 
 

Cabe ainda refletir sobre o papel que esses adolescentes assumem, e 

Petracco faz isso a partir do conceito de “invisibilidade social”, apropriado de Luis 

Eduardo Soares. Citando o autor em que se baseou, Petracco diz que “um jovem 

pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande cidade é um ser socialmente 

invisível.” (SOARES Apud PETRACCO, 2007, p. 6). Mas não é verdade que um 

jovem pobre e negro, a exemplo da citação, recebe grande visibilidade quando o 

assunto é violência? A autora esclarece que “enxergamos a arma e não o sujeito 

que a aponta contra nós” (Ibid., p. 6), por isso este jovem seria invisível socialmente, 

porque ainda que ganhe destaque na temática da violência, ele mesmo, enquanto 

sujeito, não é visto. Petracco questiona então: “Se, de acordo com a teoria lacaniana 

o sujeito só passa a existir enquanto tal a partir do olhar de reconhecimento do 

outro, como se dá a existência dos sujeitos socialmente invisíveis?” (Ibid., p.6).  

Entretanto, ao dizer que esse adolescente é “socialmente invisível”, tal 

condição excludente acaba sendo reforçada, pois, se “ser sujeito” é sê-lo para 

alguém, igualmente devemos supor que o “invisível” o é para alguém. Ou seja, tal 

indivíduo não seria invisível para si mesmo (ou, crê-se, para seus familiares, amigos 

etc.), mas para quem lhe chama, justamente, de invisível. Seria um caso exemplar 

daquilo que Zizek chama de “violência simbólica”: aqui, a demarcação entre “nós” e 

“eles” – os invisíveis, ou, quem o “nós” só percebe sob a aparência da invisibilidade. 

Quando Petracco afirma que “enxergamos a arma e não o sujeito que a aponta 

contra nós” (Ibid., p.6), dá a ele o lugar do “outro intruso”, aquele com o qual não se 

quer proximidade. Assim, compreendemos que a própria noção de “eles, os 

invisíveis” acaba por revelar a visibilidade da vida nua. 

Tanto Zeitoune quanto Devolder apontam para a necessidade de 

responsabilização do ato que adolescente em conflito com a lei cometeu, já que “A 

responsabilidade do sujeito está, para a psicanálise, relacionada à coragem de 

deixar falar o inconsciente, esse saber não sabido, que portamos em nós por sermos 

seres de linguagem […]” (Ibid., p.77), bem como para a necessidade da escuta 

desses adolescentes, e Petracco concorda colocando o ato infracional como aquilo 

que assume o lugar da palavra, o que também foi exposto pelo entrevistado “C” ao 
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dizer que o ato infracional é a ausência da palavra, da comunicação. Ele disse ainda 

que 

[…] a gente [profissionais da psicologia] vai estar sempre perseguindo a 
palavra, quer dizer, nós temos que apostar sempre nisso, a resolução de 
todo e qualquer conflito que se dá na interação humana, ela tem que se dar 
no campo da palavra e se eu não for capaz de falar e resolver algum 
problema conversando, eu vou é, eu vou estar num caminho que não tem 
solução, é onde o adolescente briga, é onde ele agride o outro, é onde ele 
até se mata (Informação verbal).

2
 

  

O entrevistado “C” também salientou que muitas vezes os socioeducandos 

não têm conhecimento dos seus conflitos e que o papel dos profissionais de 

psicologia é tornar estes conflitos conscientes ao longo do acompanhamento dado 

durante a medida socieducativa em que ele se encontra. Disse também que é muito 

comum o ato acontecer no campo dos conflitos subjetivos, e, como exemplo, relatou 

que grande parte deles possui conflito familiar, sobretudo com a figura paterna. 

Portanto, estimular a fala desses adolescentes e lhes propiciar uma escuta 

permitirá a organização e a elaboração de suas questões, o que é necessário para 

eles se deem conta da sua implicação no ato e, assim, a socioeducação ganhe 

sentido. 

 

8. A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

Ao se falar em adolescentes em conflito com a lei, se fala em socioeducação, 

e no caso deste estudo, no DEGASE, instituição socioeducativa do Estado do Rio de 

Janeiro. O que se seguirá neste tópico diz respeito às discussões que circundam 

uma instituição total, conceito lançado por Erving Goffman, e que será apresentado 

a seguir, bem como os movimentos organizados pelo DEGASE a fim de discutir os 

caminhos que a socioeducação vem seguindo. 

O DEGASE, instituição que visa a “ressocialização” de indivíduos com idade 

entre 12 e 18 anos, podendo se estender até os 21 anos em alguns casos, possui as 

características que Goffman apresentou como sendo de uma Instituição Total – a 

saber, locais onde normalmente pessoas são isoladas e exercem atividades 

diversificadas sob algumas regras e autoridades. O sociólogo classifica, em sua obra 

                                                             
2
 PSICÓLOGO C. Entrevista. [ago. 2015]. Entrevistador: Mariana da Fonseca Baroni. Rio de Janeiro, 

2015. 1 arquivo, mp3 (46 minutos). A entrevista na íntegra encontra-se no Apêndice C desta 
monografia. 
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Manicômios, Prisões e Conventos, as instituições totais em cinco grupos3, 

correspondendo o DEGASE ao terceiro tipo de instituição, aquela que pretende, 

através do isolamento, “[…] proteger a comunidade contra perigos intencionais” 

(GOFFMAN, 1961, p.17), já que, na prática, pode-se observar que o objetivo 

principal de instituições socioeducativas é aprisionar jovens que, aos olhos da 

“normalidade social”, são uma ameaça aos cidadãos e aos seus patrimônios; dentre 

alguns exemplos, ele cita as penitenciárias e os campos de concentração. 

Novamente, aparecem os campos de concentração, que anteriormente neste 

trabalho, são associados, por Agamben, à habitação da vida nua, que no caso deste 

estudo, é representada pelos adolescentes que infringem a lei. Não deve ser por 

acaso que os campos de concentração correspondam ao mesmo grupo no qual as 

instituições socioeducativas se enquadram. Há de ser pensar se não são estas 

instituições a personificação de campos de concentração: o espaço, por excelência, 

da vida nua, ou seja, da “inclusão” da zoé pela “exclusão” do logos. 

Como já problematizado ao longo deste estudo, a violência não se restringe à 

violação da lei, e, nesse sentido, pode-se fazer uma análise da instituição como 

violenta, tendo em vista sua característica total, que impede o contato do sujeito com 

a realidade externa ao local em que está confinado, e quando este contato se dá, é 

de forma extremamente limitada. Há ainda uma violência à subjetividade dos 

adolescentes, o que fica muito claro na fala do entrevistado “A”, quando diz que 

existe muito mais um desejo de punição que educativo, já que não basta o 

adolescente ser apreendido: ele apanha, tem que comer o que tem, tem que botar 

as mãos para trás, abaixar a cabeça, cortar o cabelo igual e utilizar uniforme, para 

não haver diferença entre os internos. Ainda identificando a violência institucional na 

fala dos entrevistados, foi relatado pelo psicólogo “B” que a prioridade sempre é a do 

âmbito jurídico e não do bem-estar dos adolescentes; “C” relatou que numa unidade, 

                                                             
3
 O primeiro grupo de instituição total diz respeito às instituições destinadas ao cuidado de pessoas 

que são pensadas como incapazes ou inofensivas e cita como exemplo as casas para cegos, velhos, 
órfãos e indigentes; o segundo grupo diz respeito aos lugares que propõem cuidar de pessoas 
incapazes de se cuidarem e que oferecem alguma ameaça não intencional à sociedade, como 
sanatórios, hospícios e leprosários; o terceiro tipo visa à proteção da comunidade de ameaças 
intencionais, como as penitenciárias, as cadeias, os campos de prisioneiros de guerra e os campos 
de concentração; Goffman apresenta, ainda, o quarto tipo, que é destinado às tarefas de trabalho ou 
escolares, como quartéis, navios, escolas internas etc.; por fim, o quinto grupo, que corresponde aos 
locais de refúgio do mundo, e que podem servir de locais onde se dá a instrução de religiosos, são 
exemplos as abadias, os conventos e os mosteiros (Cf. GOFFMAN, 1961, p.16-17). 
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com capacidade para aproximadamente quarenta adolescentes, encontram-se mais 

de duzentos, o que resulta numa superlotação e provavelmente gera diversos 

transtornos para os internos e para os funcionários.   

A violência institucional é tão austera, que, certa vez, ao sair de uma 

instituição de internação, presenciei um adolescente (que estava sentado no chão, 

com as mãos para trás e de cabeça baixa) ser repreendido somente por ter ousado 

levantar a cabeça e olhar para mim, talvez num ato de curiosidade, ou ainda de 

desejo, que fosse. Isso me fez refletir sobre o quanto esses adolescentes são 

reprimidos, sem mencionar a humilhação pela qual este adolescente passou ao ser 

repreendido na frente de muitos outros. Dito isto, não há, para mim, qualquer dúvida 

da violência entranhada em instituições como estas; violência esta que, talvez, 

estruture a própria instituição, viabilizando mais que seu modo de existir, mas 

justificando sua própria “razão” de ser. 

Entretanto, não há a intenção de generalizar as práticas, já que nem todos os 

funcionários contribuem com a violência institucional. Por isso, se faz importante 

mencionar a organização institucional que tem, junto ao Observatório Jovem do Rio 

de Janeiro da Faculdade Federal Fluminense, promovido seminários, anualmente, 

que objetivam pensar a temática socioeducativa sob novos olhares, estudos, 

experiências através de mesas-redondas, conferências e apresentações de 

trabalhos desenvolvidos por funcionários e pessoas interessadas pelo tema. Esses 

seminários, que costumam acontecer no último mês do ano, resultaram em obras, 

cujos títulos correspondem ao tema dos seminários ocorrido, e contêm diversos 

artigos elaborados pelos participantes.  

A primeira obra lançada pelo DEGASE, em 2013, foi intitulada Juventudes, 

Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas, corresponde ao III Seminário 

Estadual Socioeducativo do Rio de Janeiro ocorrido em 2012 e discute questões e 

perspectivas relativas às políticas públicas direcionadas ao jovens que cumprem 

medidas socioeducativas no Brasil, sobretudo as de restrição e privação de 

liberdade, apresenta também algumas concepções teóricas que baseiam ações na 

política socioeducativa, concepções político-pedagógicas que são praticadas no 

sistema e experiências em andamento (JULIÃO; VERGÍLIO, 2013, p. 5). 

A segunda obra, lançada em 2014, corresponde ao Seminário Internacional 

Socioeducativo e ao IV Seminário Estadual Socioeducativo, ocorrido em 2013, cujo 
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tema foi Delinquência Juvenil, Políticas Públicas e Direitos Humanos. Esta 

publicação, para além de pensar os jovens brasileiros, pensa também os jovens de 

diversas partes do mundo, buscando problematizar a execução de políticas públicas 

a partir dos Direitos Humanos. Apresenta-se nesta obra discussões que visam 

pensar o fenômeno da delinquência através de estudos atuais (ABDALLA; JULIÃO; 

VERGÍLIO, 2014, p. 9-10). 

 O lançamento previsto para este ano, 2015, é relativo ao II Seminário 

Internacional Socioeducativo e ao V Seminário Estadual Socioeducativo, ocorrido 

em 2014, e que teve como tema Diversidade, Violência e Direitos Humanos. 

Os seminários, apesar de objetivarem a qualificação e formação dos 

funcionários do DEGASE, são abertos a pesquisadores e estudantes de diversos 

cursos que se interessam pela área e buscam conhecer e/ou contribuir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo este trabalho, que teve o objetivo de analisar as demais violências 

em cena para-além da cometida pelo adolescente que entra em conflito com a lei, 

podemos afirmar que somos, de modo geral, não só vítimas da violência, mas 

também seus autores, ainda que com um tipo diferente de violência, que seria, como 

visto no tópico sexto, uma violência menos percebida, a violência objetiva, estrutural.  

O adolescente, sujeito, que infraciona, o faz por algum motivo, ou por alguns, 

mas não é a pretensão deste estudo descobri-los, até porque, para tal, seriam 

necessários estudos específicos de caso. O desejo deste trabalho, que não pode ser 

saciado agora, pois há mais a se fazer, é entender o contexto no qual a violência 

juvenil foi desenvolvida historicamente e socialmente no Brasil e a forma como isto é 

constitutivo dos sujeitos que se encontram em conflito com a lei. Para isso, além da 

visão das teorias e dos profissionais, é preciso saber a visão daquele a qual este 

estudo é dirigido. Entretanto, com o material desenvolvido até aqui, é perceptível 

que, tudo aquilo que visa incluir sujeitos, dando-os características que são limitadas, 

incorrem, na verdade, em processos de exclusão. Exemplo disso, como tratado, 

seria a condição do desenvolvimento de uma linguagem (no sentido aristotélico de 

logos) para ser caracterizado um ser vivo qualificado, ou seja, um ser dotado de 

humanidade; outro exemplo seria a ideia de que para ser “um sujeito de bem”, não 

se pode utilizar de violência, ainda mais uma violência explícita.  

Foi possível, também, perceber o ato deste adolescente sob uma perspectiva 

diferente da social, a perspectiva da psicanálise, que encontra nos seus principais 

teóricos, subsídios para buscar entender o ato do adolescente através do viés 

psíquico, mas, é claro, associado às questões sociais/históricas, o que dá ao 

profissional de psicologia embasamento para uma melhor compreensão desse 

sujeito e, assim, poder ajudá-lo a identificar seus conflitos, que, de acordo com a fala 

dos profissionais entrevistados, são a origem do ato, elaborá-los e, assim, saber 

lidar com aquilo que pode o conduzir a infracionar a lei. Sendo assim, cabe ressaltar 

a importância vista no papel que o profissional de psicologia exerce no processo que 

este adolescente vivencia numa unidade socioeducativa.  
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Por último, mas não menos importante, é a reflexão acerca da instituição total 

DEGASE, que tem, se tratando do tipo que foi estudado, uma finalidade principal, 

que é proteger a sociedade dos adolescentes que entram em conflito com a lei, o 

que prejudica a percepção desses adolescentes enquanto sujeitos de direitos, e não 

só de deveres; é de se pensar, também, o quanto uma proposta de ressocializar o 

sujeito pode ser violenta, já que pressupõe tornar um ser social um novo ser, como 

se o que ele era anteriormente não servisse. Ou, o mais grave, como se, num 

“estágio” anterior, tais indivíduos vivem num mundo animalesco, e não tivessem os 

atos infracionais relações – diretas ou indiretas – com o modo pelo qual nos 

organizamos socialmente. A realidade é que a ideia de ressocialização pode ser lida 

como uma nova roupagem para o objetivo principal de tais instituições, que, como 

Rizzini e Rizzini (2008, p. 22) afirmam, desejam enclausurar de forma perversa 

aqueles que são considerados uma ameaça para a sociedade; corrobora esta 

afirmação o terceiro tipo de instituição total caracterizada por Goffman, mencionado 

no último tópico do trabalho, que objetiva “proteger” a “sociedade” daqueles 

considerados uma “ameaça”. No entanto, ainda há esperança de uma visão 

diferenciada por parte dos funcionários que compõem a instituição, sobretudo pelos 

seminários que vêm sendo realizados nos últimos anos e que têm em vista uma 

melhor qualificação dos funcionários a partir de estudos e debates referentes ao 

sistema socioeducativo e aos métodos empregados.  

Contudo, a temática da violência associada à adolescência é, para a 

psicologia, um importante viés a ser estudado e a qual ainda necessita de 

contribuições que proporcionem, aos funcionários e aos sujeitos que recebem 

medidas socioeducativas, um novo olhar.  
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA – A 

 

Hoje, 17 de abril de 2015, eu, Mariana da Fonseca Baroni, aluna da 

graduação em Psicologia da UNIABEU, realizarei uma entrevista com o profissional 

de psicologia XXX, do Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro. 

O profissional a ser entrevistado foi informado do objetivo da entrevista, que é 

contribuir para a pesquisa da monografia e concordou em assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. O entrevisto está ciente que pode se recusar a 

participar do estudo ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo.  

MB: Para iniciarmos, você pode se apresentar? 

A: É, meu nome é XXX (tem gente) que conhece mais como XXX, mas no sistema é 

XXX, sou formada em Psicologia desde 2000/2001, clínica foi em 2000 e bacharel 

em 2001. Estou no sistema vai fazer cinco anos no dia 01 de junho, no sistema 

DEGASE, sistema Socioeducativo e enfim, formada pela UFRJ, já trabalhei na área 

de violência, com revelação de abuso sexual, trabalhei na área social e agora estou 

na socioeducação. 

MB: Como você entende a sua função no sistema socioeducativo do Rio de 

Janeiro - DEGASE? 

A: É, ao longo do tempo a gente vai tentando descobrir o que é que a gente está 

fazendo aqui [né?], qual é o nosso verdadeiro papel. É, eu essa semana parei um 

pouquinho pra pensar sobre isso porque uma pessoa, (uma) outra psicóloga que 

voltou pra instituição, me perguntou “XXX, como é que você aguentou ficar cinco 

anos aqui? ME EXPLICA como é que você aguenta.”, e aí eu falava pra ela “É 

porque eu acredito naquilo que eu faço.”. EU ACREDITO MESMO, então assim, “ah 

eu vou mudar o mundo?”, não, eu não vou mudar o mundo, mas eu vou contribuir 

com o meu trabalho, com a minha escuta [né?], com o meu olhar, com a minha… 

dureza às vezes, porque em alguns momentos a gente tem que ser muito duro com 

aquele adolescente que está ali, porque não tem outra possibilidade, é uma questão 
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de vida ou morte e∷ pra que ele possa escolher outras coisas, que ele consiga olhar 

para o mundo de forma um pouquinho mais ampla. Então a contribuição que a gente 

dá, o papel do psicólogo, pra mim, no DEGASE, ou seja lá em qualquer instituição, 

principalmente as instituições que lidam com a violência de tudo quanto é forma, é a 

gente tentar, é∷ ouvir, escutar, compreender um pouco, não justificar, mas explicar e 

entender um pouquinho o que é que levou aquele menino chegar aonde chegou e o 

que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode na escuta [né?], fazer com 

que ele se interrogue, com que ele pare pra pensar em coisas que até o momento 

foram vividas de forma banal, de forma atropelada, de forma é∷… simplificada [né?], 

e aí, coisas que pra gente são comuns de pensar sobre a vida, sobre perspectiva de 

futuro, pra ele não existem, ele só foi vivendo o hoje o tempo todo, o hoje na∷∷ 

relação de afeto, o hoje na relação econômica, na situação econômica, o hoje na 

escola que “Ah, hoje eu vou para a escola, amanhã eu não vou.”, aquilo não tinha 

sentido, não tinha significado. É como se a gente tentasse, juntando, como se 

estivesse montando um quebra-cabeça pra permitir que essa pessoa passe a olhar 

para o mundo ou se permita, não é que ele obrigatoriamente vai fazer, mas que ele 

se permita olhar pro mundo de uma forma diferente da que ele estava acostumado a 

olhar. Que ele consiga se enxergar nesse mundo, que ele consiga olhar pra ele em 

relação ao futuro. Esse é o trabalho, é você sensibilizar, é você com perguntas às 

vezes muito sutis, às vezes muito duras, mostrar que “epa, olha aí, tem outras 

possibilidades de existência”, então, que tal se permitir experienciar outras coisas 

sem ser a questão da violência, sem ser a questão do tráfico, sem ser a questão 

do∷∷ da porrada mesmo, que infelizmente está aí o tempo todo presente na vida 

desse/ da maior parte dos meninos que chegam numa unidade de internação? 

É, nem sei se eu me perdi um pouco da pergunta, deixa eu voltar um 

pouquinho [né?]…  

O que é/ qual o papel da psicologia? É trabalhar, permitir [batendo levemente 

na mesa em sinal de afirmação]… nessa escuta, que não é uma escuta de 

conselheiro, nunca, em nenhum momento, não é uma escuta de julgamento, não é 

uma escuta de passar a mão na cabeça, não são bebês, não são crianças, alguns 

meninos com quinze, dezesseis anos têm uma experiência de vida muito maior que 

a nossa com quarenta [né?], de uma vida muito dura e muito diferente do que a 
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gente/ por mais que a gente trabalhe com a violência, por mais que a gente lide com 

isso/ que a gente passe a conviver com essa violência assim indiretamente, é muito 

diferente de quem está ali [né], como eles falam “no massacre”, que é o termo que 

eles usam as vezes pra angústia, pra porrada, pra enfim, é∷ é muito mais amplo, as 

forças que pressionam, que oprimem esses meninos são muito maiores do que a 

gente imagina, inclusive a questão do desejo, desejo de consumo, desejo de 

autoafirmação, desejo de∷ ser respeitado naquela comunidade e as vezes, o único 

caminho que eles encontram [né?] é com uma arma empunho, com uma arma no 

ombro, com um fuzil na mão, é∷ tentar junto com eles redescobrir que existem 

outras formas de se fazer respeitar, se fazer ser no mundo. Esse é o papel, um dos 

papeis [né?] do psicólogo. Só que isto é um papel em construção também… por 

quê? Porque a gente na psicologia, quando a gente está na teoria, a gente acredita 

que vai conseguir mudar [em tom de opções] o mundo, a psicologia, você vai 

trabalhar e possibilitar mais qualidade de vida pras pessoas. Só que a própria ideia 

de qualidade de vida, de saúde mental, na realidade do DEGASE, na realidade do 

dia a dia com os meninos, ela é, ela é difícil, ela é questionável, ela é fluida, ela tem 

uma fluidez [né?], por quê? Porque a cada caso que você escuta, por mais que 

tenham características muito semelhantes (quando se trata da trajetória de vida), 

mas tem coisas muito específicas, a história de vida da mãe, (a história de vida da 

ausência do pai) a maior parte dos nossos meninos não têm a figura paterna muito 

positiva [né?] e muito presente na vida deles, a figura de autoridade raramente é o 

pai e quando ela surge, ela surge como uma autoridade da pancada, do grito, da 

violência e não como autoridade que se estabelece no afeto, e aí muitas vezes, por 

incrível que as pessoas possam imaginar, os garotos aprendem ou [batendo 

levemente na mesa em sinal de afirmação] se permitem dialogar com a família 

dentro da internação, na visita. Até então muito deles não tinham uma relação de 

diálogo porque não se tinha tempo pra existência desse diálogo, porque não se tinha 

vivência, experiência e desejo desse diálogo… são mulheres, a maioria são donas 

de casa, são as provedoras do lar, são essas mães que trabalham, têm outros filhos, 

os filhos mais velhos ficam com os filhos mais novos e que acordam de madrugada 

e chegam à noite, então assim, a vida é vivenciada de uma forma muito mais 

corrida, e quando os meninos chegam num processo de internação é nesse 

momento que essa família se permite dialogar, então a psicóloga/ a psicologia não é 
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uma psicologia só para o adolescente, essa escuta tem que se estender a essa 

família, esse menino não é isolado do mundo, [reafirmado] não é isolado do mundo, 

e quando ele está privado de liberdade, é nesse momento às vezes, pela primeira 

vez durante toda uma história de vida que essa família olha pra ele e diz “epa, o que 

é que aconteceu? O que é que aconteceu que meu filho veio parar aqui? Onde foi 

que eu errei? O que é que faltou?” e isso vem junto com muita culpa, muita culpa, 

muita dor, muito sofrimento. Então o psicólogo, é claro que o tipo de atendimento é 

diferenciado, você precisa de um espaço de acolhida dessa família, porque quando 

você acolhe essa família, você também entende um pouco mais a fala, o discurso 

desse menino… a dor desse garoto, a raiva desse garoto. São essas emoções que 

permitem o tempo todo o encontro terapêutico. É nesse encontro, nesse olhar de 

acolhida que se estabelecem os vínculos que permitem que aquele menino fale pra 

você coisas que ele nunca falou pra ninguém… MESMO sabendo que VOCÊ vai 

fazer um relatório sugerindo a permanência dele ou a saída dele da internação. 

Muita gente não entende como é que é possível [né] você chegar pra um garoto e 

dizer é∷ “eu vou sugerir… pra justiça que você fique aqui mais tempo porque eu 

acredito que você tem que/ é possível que você estando aqui possa evoluir nesse e 

nesse aspecto em termos de reflexão e comportamento e amadurecimento 

também.”. E aí algumas pessoas já me perguntaram “Mas como é que isso é 

possível? Ele vai mentir pra você.”… a mentira até existe em alguns momentos, mas 

ela é desconstruída na relação, na relação que não é só com o menino, mas na 

relação que se estabelece de confiança com esta família também.  

Então, a Psicologia está meio nesse emaranhado de∷ idéias, de posturas, de 

histórias e a gente fica ali nesse meio, não como telespectador, não. A gente faz 

parte, a gente também é um ator nesse processo de mudança e um ator ativo… 

[reafirmando] um ator ativo.  

Dentro do DEGASE a psicologia não e só uma escuta, não é, nunca, em 

nenhum momento vai conseguir ser uma escuta passiva. Por quê? Porque você se 

torna essa referência para esse menino, a ponto de quando ele está sentindo 

alguma dor e ele fala pra você, não dá pra você dizer assim “ah, dá o número alí pra 

procurar a enfermagem”, em alguns momentos você tem que levantar e ir com ele 

pra ser o porta-voz dessa dor e dizer claramente “olha só, ele está com dor de 
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ouvido, ele precisa de atendimento, de alguma medicação, de alguma coisa. Tem 

como você atender ele agora?”. Por quê? Porque muitas vezes, pelo cotidiano que é 

duro da instituição, se ele fala pra um agente que está com dor, essa escuta as 

vezes não  dá conta de ter tempo ou mesmo de ter sensibilidade suficiente pra 

acompanhar até uma enfermaria, “ah, põe seu nome lá/ seu número lá”. Só que o 

número não tem expressão facial, número não tem olhar, número não tem gemido. E 

isso, é papel do psicólogo fazer isso? Eu acho que sim, eu acredito que sim, pelo 

menos no DEGASE, porque você é referência e vínculo se estabelece no momento 

que o outro percebe que você se importa… e você só demonstra que se importa se 

você sai daquele local de conforto e de comodidade do atender atrás de uma mesa 

e se levanta pra ver pequenas coisas, vínculo você constrói quando você diz pro 

menino/ o menino “estou preocupado, estou muito nervoso, estou preocupado com 

meu filho”, eu falo menino, mas são adolescentes, jovens. E você percebe que ele 

está ansioso, é você levantar da sua cadeira e dizer assim “espera um pouquinho 

que eu vou tentar ligar para a sua família pra saber se está tudo bem.”, e aí você vai, 

liga e dá esse retorno pra ele. E nisso você evita outros problemas, porque quando 

você está sem sexo, são adolescentes, são homens, quando você não tem notícia 

da família, quando você está privado de liberdade e está no meio de um monte de 

outros adolescentes, no meio de um monte de outros homens, às vezes quando 

você está irritado com alguma coisa, aquilo pode tomar uma dimensão muito maior 

do que/ um pisão, um empurrão, um encosto no braço quando se está 

extremamente ansioso, preocupado, nervoso e cerceado da sua liberdade, de tudo 

que eu acabei de dizer, esse simples ato de ser sensível, pegar o telefone, ligar e 

dar um retorno, um feedback dizendo “Não, está tudo bem; falei com sua mãe; falei 

com sua avó; falei com sua companheira. Está tudo bem e elas vão vir tal dia na 

visita; eles não vieram porque estavam sem dinheiro” isso é manter vínculo, isso é 

criar vínculo, isso é construir vínculo e isso é fundamental também pra chegar no 

momento, como aconteceu uma vez comigo, uma outra pergunta “Monica, mas 

como é que pode você chegar na frente de um garoto de quase dois metros de 

altura e dizer pra ele, olhando no olho dele que vai pedir pra ele ficar?” [entende?] . 

É vínculo, você ter certeza de que você conhece minimamente aquela outra pessoa 

e estar preparada pra escutar aquela catarse, ele pode estar com raiva de você, mas 

você também tem que estar preparada pra dizer os motivos, não pra justificar, mas 
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pra mostrar pra ele o quanto ele evoluiu e o quanto ele precisa evoluir mais, o 

quanto ele ainda precisa caminhar pra poder realmente ampliar a sua capacidade de 

escolha e no final das contas, fazer a escolha possível pra ele. Nem sempre a 

escolha que o garoto quer é a escolha que eu quero, mas eu não estou falando de 

mim, eu não estou aqui: Monica, eu estou aqui: a psicóloga que vai acolher e vai 

jogar, através de questionamentos, de perguntas, de… eu poderia dizer até mesmo, 

em alguns momentos, de puxão de orelha, de [batendo na mesa] “Bota o pé no 

chão, acorda menino, porque você não está em casa” (e em alguns minutos) ser 

dura mesmo, dizer assim “oh, aqui não tem que ser totalmente bom, aqui tem que 

respeitar seu direito, mas aqui ao tem que ser um lugar bom, bom é a sua casa, a 

sua família. Bom é lá fora. Aqui não tem que ser bom, aqui tem que te respeitar, aqui 

tem que contribuir para que você tenha um curso profissionalizando, que você 

consiga estudar.”… à princípio é isso. Isso tudo aí [risos], não sei se deu pra 

esclarecer qual o papel do psicólogo nessa grande teia, né?  

MB: Diante dessa sua função, né? Como você entende o seu trabalho? Queria 

que você falasse também um pouquinho sobre as dificuldades que você 

encontra, os dilemas que você vivencia nessa sua função. 

A: É, a gente às vezes, e não é só quando a gente fala dos dilemas, dos impasses, 

das dificuldades, é como se a gente estivesse lutando meio contra toda uma visão 

de mundo, inclusive das próprias famílias desses meninos. Como assim? É, eu já 

ouvi, quando a gente está lá fora, fora dos muros da instituição, a gente vê um olhar 

de “ih, esses meninos não tem jeito”; “gente, isso aí é gastar dinheiro”; “Olha a 

quadra que eles têm. Pra quê dar (tudo) isso pra bandido?”… já ouvi esse absurdo 

“bota numa fila, dá um tiro de fuzil que mata três de uma vez.”, é∷, você escuta 

absurdos.  

Existe uma culpabilização [né?] da pobreza, como se ser pobre e negro já 

justificasse, que fosse sinônimo de ser agressivo, violento, e o pior, a grande 

dificuldade é que (em) alguns momentos é muito duro você ouvir de quem trabalha 

na instituição “ah, esse garoto não tem jeito; esse já é sementinha do mal”, então 

não é o lidar só com a dureza da violência direta, ou seja  o garoto praticou um ato 

infracional, um homicídio, um latrocínio, é∷ um roubo majorado, que ele roubou com 
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arma, ele estuprou ou ele é do tráfico, enfim, não é você lidar com essa violência já 

certa do artigo, direta, é você lidar com violências diversas, com discurso violento, 

uma postura violenta, um olhar violento, com uma perversidade mesmo, institucional 

às vezes, mas que não é uma coisa só da instituição em sim, mas é uma questão 

muito mais ampla, muito mais social. Hoje em dia se está pensando na redução da 

maioridade penal, SÓ QUE ninguém está questionando porque que esse agora 

chegou até aqui, não está se questionando porque o garoto chegou a praticar um 

ato infracional, ninguém está se questionando ou está se questionando muito pouco 

porque que a qualidade da educação/ a escola está hiper lotada e com uma 

qualidade cada vez mais, é∷ menor, e que muitos meninos chegam ao sexto ano 

sem saber ler, e aí, quando você vai arranjar um emprego, você não consegue, 

porque você não consegue nem falar, porque na comunidade tem o discurso, a 

linguagem, as gírias, os dialetos, às vezes muito específicos e eles não são 

preparados pra uma entrevista. Eu não estou dizendo que numa comunidade você 

não possa conversar, a comunicação vai existir, o diálogo vai acontecer, mas 

quando você sair da sua comunidade pra um outro local, vão lhe exigir outro tipo de 

postura, e você tem que estar preparado para mudar a sua postura para concorrer 

aquela vaga de emprego. Então assim, os grandes dilemas, primeiro é (ir, agir) em 

alguns momentos bater de frente com ideologias muito diferentes da sua e 

principalmente, aprender que pra conseguir chegar aonde você quer, é respeito, 

credibilidade, é você aprender a [como poderia dizer?] ser ponte entre o menino e a 

instituição, ser ponte entre o menino e a família em alguns momentos, porque às 

vezes você pega uma família que já está tão sofrida, que o garoto já roubou tanta 

gente da família que ninguém acredita mais nele, não quer ele nem perto, então 

você construir junto com essa família, tentar contribuir para que essa aceitação 

ocorra pra que seja possível esse retorno, ao mesmo tempo com a direção, com os 

agentes, com a escola, ser mediador, o psicólogo no DEGASE muitas vezes tem 

que ser um grande mediador, filtrar essas informações todas, é ouvir o desabafo, 

porque é muito difícil pro agente também levar cuspida, ser chamado de verme, e 

outras coisas e não reagir… então às vezes essa escuta não é uma escuta só do 

adolescente, porque esse adolescente tem multifaces, ele é múltiplo na postura dele, 

na sua frente ele é um adolescente, na escola ele é outro adolescente, no pátio é 

outro adolescente e dentro do alojamento trancado com outros adolescente e com o 
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agente que está do lado de fora vigiando aquela situação toda, ele é outra pessoa, 

então quando você, saindo de novo da sua cadeirinha confortável, da salinha de 

atendimento e vai ouvir a fala dos diversos atores envolvidos (com) este 

adolescente, você tem que ter muito jogo de cintura, porque você sabe que no 

fundo, no fundo, todos eles têm um pouco de razão… e aí, você mediar essas 

razões, essas ideologias, esses olhares, as posturas diferentes é o grande desafio, é 

você saber que eles não são anjos, mas que são seres humanos acima de tudo e 

merecem ser tratados como seres humanos e com respeito, só que infelizmente a 

nossa sociedade ainda quer resolver tudo na porrada e isso eles já estão 

acostumados, quando eles são apreendidos, muitas vezes apanham, muitas famílias 

como recurso pra ausência de diálogo foi a porrada, porque era entendida como o 

único caminho pro ensinamento, pra educação, é∷ apanham dos irmãos maiores, 

apanha na rua do colega por causa do futebol, então a porrada física meio que já é 

também banalizado… então desconstruir isso é difícil. E aí você tem que 

desconstruir a questão da violência, tem que desconstruir a banalização da 

violência, desconstruir a visão de que ele pode apanhar porque faz parte apanhar, 

então o tempo todo é você ser mediador e mais, em alguns momentos ser mediador 

também com a justiça propriamente dita porque o relatório tem que ter/ tem que dar 

subsídios pra juíza/ é um dos subsídios pra juíza decidir se ele vai ficar ou vai sair, e 

aí você tem que pensar nessa saída, em que momento ele vai sair, como construir 

um relatório que mostre sem dizer coisas que são do sigilo. Em alguns momentos 

você se depara com o sigilo que é uma outra vertente, um outro atravessamento que 

se tem, porque se eu acredito que aquele menino não tem condições de sair 

naquele momento, como justificar essa minha… sugestão de manutenção se eu não 

posso dizer que [em tom de hipóteses] se ele sair daqui vai matar a namorada, ou 

que tem grande chance disso vir a acontecer, então a gente começa a usar, e aí 

vem os termos técnicos [né?] que a gente precisa ter e descobre no dia-a-dia “nível 

de agressividade interna alto”, “gírias e maneirismos que sugerem”, “grande 

envolvimento”, “discurso artificial”, então são termos que a psicologia está usando 

para dizer sem dizer, pra falar coisas sem esclarecer o que são de fato, isso é um 

desafio também, são impasses, é∷ outra questão, voltando à questão desses muros 

que a gente se depara e tenta pular, furar buracos, desviar o tempo inteiro, já falei 

da questão desse olhar social, que é um olhar ainda muito mais punitivo do que 
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educativo, não basta só o menino ser apreendido, ele tem que apanhar, ele tem que 

comer o que tem, ele tem que botar a mão pra trás, ele tem que baixar a cabeça, ele 

tem que cortar o cabelo todo igual, ele tem que usar uniforme pra não ter diferença, 

então são outros atravessamentos que a gente as vezes se sente muito pequeno, e 

no meio de tantos gigantes, mas a gente está o tempo todo criando estratégias que 

as vezes não são do enfrentamento direto, (mas do) estabelecimento de vínculos 

também com esses atores sociais, não só a família, não só o menino, mas com os 

agentes, com a direção, a própria equipe, com a rede pra você fazer 

encaminhamento, que precisa existir. Então assim, se eu sei, por exemplo, que está 

pra estourar uma rebelião e que pode ter morte, eu não vou chegar na direção e 

dizer, nem seria ético dizer isso, falo isso, isso e isso, mas eu posso chegar para o 

meu coordenador para conversar com a direção de que está um zunzunzum de que 

vai estourar uma rebelião. É o tempo todo ter esse olhar atento e amplo pras essas 

escutas, esse acolhimento, essas traduções entre os diversos atores sociais dessa 

instituição. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de aprendizado, quem chega tem 

dificuldade, eu cheguei e tive as minhas, só que eu falo que já tinha sido/ a minha 

carcaça já estava mais resistente porque eu já tinha vindo de um outro trabalho que 

era de violência e abuso sexual, então quando eu cheguei aqui já tinha vivenciado 

uma experiência que me demandou maturidade, que me demandou determinadas 

posturas e amadurecimento profissional, então eu não cheguei aqui crua, é 

doloroso, é sofrido porque raramente você recebe uma ligação de uma família 

dizendo que o menino está bem, mas com uma frequência maior você recebe 

informações de que o menino voltou pro tráfico ou o adolescente morreu 

assassinado. São atravessamentos reais [suspiro], enfim… 

MB: Você tocou na questão da punição, que se sobrepõe à educação. Qual o 

reflexo dessa punição na socieducação desses meninos? 

A:[suspiro]Olha, eu vou falar uma coisa, vão até me pegar no pescoço, mas por 

exemplo, a gente está na socioeducação, certo? Isso significa que a gente hoje está 

vinculo no Estado do Rio à secretaria de educação e não à secretaria de segurança.  

A segurança quando ganha benefícios, ela tem adicionais, enfim, ela é contemplada. 

A socioeducação não é contemplada, nem quando a educação dá benefícios pro 
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povo do magistério e nem da segurança. Então a socioeducação hoje, o DEGASE 

hoje vive meio que∷ num ambiente flutuante, porque ele é o filho feio [né?], porque 

não é da educação, que deveria se apropriar disso aqui e não é da segurança. Mas 

quando o menino é apreendido, ele é apreendido por órgãos da segurança. Quando 

ele vem pra internação, ele∷ está aqui, os muros [né?], as câmeras, as ações são 

sempre avaliadas pela perspectiva da segurança.  

A educação se restringe hoje à escola, (assim) concretamente, à escola… que tem 

um número pequeno de vagas, muitos meninos estão numa fila de espera para 

conseguir vaga, porque são salas que dão pro máximo quinze alunos, então  tem 

épocas que não comporta, então tem que esperar vaga para entrar ali. E aí, assim, 

as vezes tem quatro meninos no ensino médio, mas tem um monte no sexto ano, e 

aí, o que é que se faz? Vamos tentar, a gente está nesse processo de construção. E 

a educação sabe disso, mas também não toma postura para mudar essa situação. 

É∷, enfim… o que mais que a gente pode dar como exemplo? A questão 

profissionalizante, não se tem hoje,[batendo levemente na mesa em sinal de 

afirmação]de fato uma questão de cursos realmente profissionalizantes. Existem 

oficinas, mas por mais/ aquele certificado que eles saem daqui, na maioria das 

vezes não tem qualidade pra emprego. 

Quando se fala em socieducação, o menino tinha que ter uma entrada no sistema, 

um tempo de permanência e uma saída que já o encaminhasse para uma coisa 

concreta em termos de emprego, de profissão, e não se tem isso, ou seja, ele entra 

no sistema, ele pode até ter o interesse em ampliar a sua visão de mundo, o desejo 

de escolhas diferentes, de viver de forma diferente, mas quando ele sai daqui, ele 

sai ainda, infelizmente, sem estar preparado para o mercado de trabalho. Assim, 

eles tinha um curso, uma oficina que era de mercado, que era muito boa, que era a 

ÚNICA que eu vi [batendo levemente na mesa em sinal de afirmação] que o garoto 

saia daqui, quando ele ia pra um CRIAD pra cumprir a semiliberdade, ele dava 

continuidade lá e quando ele ia pra uma liberdade assistida, ele tinha direito a 

trabalhar como se fosse um jovem aprendiz, mas tinha um outro nome, ele 

trabalhava meio período, ganhava uma cesta básica e ganhava (acho que era) uma 

bolsa em dinheiro, um vale transporte pra poder se organizar em termos/ lá fora, 

então ele saía, mas saía com alguma coisa e que dava tempo suficiente para ele 
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procurar outras coisas, fazer um curso, enfim… e hoje não se tem mais isso 

também. Então assim, a informática é a básica, a estamparia também é a básica, 

tudo é muito básico, só que o mercado de trabalho exige muito mais do que coisas 

básicas… 

É, deixa eu voltar aqui, Mariana, que eu já me perdi na pergunta [risos], dá pra 

repetir a pergunta? 

MB: Sobre a punição, qual o reflexo que ela tem na socieducação? 

A: Isso, é∷ infelizmente é o que a sociedade ainda quer que seja, a gente não está 

numa ilha [certo?], esse olhar punitivo [batendo levemente na mesa em sinal de 

afirmação] é um olhar que a sociedade brasileira ainda quer, ainda exige, ainda 

aceita e ainda é∷ precisa ser desconstruído. Isso não é o DEGASE que vai dar 

conta, não é a psicologia no DEGASE que vai dar conta, a gente é formiguinha, a 

gente não desiste de trabalho, a gente vai lá montando pedacinho por pedacinho 

dessa construção, mas é∷ difícil. A gente tem ainda um olhar punitivo no Brasil, as 

pessoas ainda acreditam que se resolvem as coisas no braço, que se resolve as 

coisas punindo, batendo, colocando de mão pra trás, isolando, botando à margem… 

“Ah, o adolescente matou? Então vamos deixar ele lá três anos…”; “Ah, o 

adolescente estuprou? Vamos deixar ele lá três anos…”; “Ah, o adolescente é do 

tráfico? Vamos deixar ele lá três anos, ele é BANDIDO.”, ele não é adolescente, a 

sociedade não olha pros nossos meninos hoje com um olhar de que ele é um 

adolescente, que ele é uma pessoa [batendo levemente na mesa em sinal de 

afirmação]em desenvolvimento. Ele ainda é visto, infelizmente, como “ah, é o sem 

vergonha, é o cara que não vale nada, é o sementinha do mal, é o bandido.”… e 

isso é complicado… porque isso impossibilita, dificulta, às vezes impossibilita 

mesmo, que a gente perceba que aquela pessoa que está ali, que aquele ser 

humano, que aquele adolescente (que é a mesma) pessoa em desenvolvimento, ele 

pode mudar, ele tem perspectiva de mudança, a própria/ o próprio evoluir, o próprio 

amadurecimento que vem com o tempo, que vem com a idade, para possibilitar que 

ele olhe o mundo de forma diferente e consequentemente se permita fazer escolhas 

diferentes, mas pra isso ele tem que estar vivo, mas pra isso ele tem que ser 

acolhido, mas pra isso ele tem que ser visto como um ser humano, agente de 



52 
 

 

mudança, capaz de mudança. Se a gente olha pra esse adolescente com olhar 

determinista, “ele não tem jeito”, muitas mães/ inclusive algumas mãe falam isso “ah, 

meu filho não tem jeito”, isso deixa uma marca, deixa uma marca e que pode 

acompanhar aquele ser humano pro resto da vida, então é, essa marca, esse olhar é 

duro, ele é cruel… 

Quando eu falo que é mais punitivo, é que as pessoas querem muitas vezes pegar o 

problema e esconder atrás dos muros da instituição, como se os problemas fossem 

os meninos, como se os problemas não fossem a miséria, não fosse a violência, não 

fosse a falta de diálogo, não fosse a ausência de uma figura paterna, não fosse é∷… 

consequência da falta de uma responsabilidade paterna responsável, porque o filho 

não é só filho da mulher, é filho de um homem também, é filho de um casal, muitas 

vezes, infelizmente um casal adolescente que não tem maturidade porque eles 

também estavam em desenvolvimento quando tiveram o primeiro filho e depois 

(foram) um atrás do outro, a visão de que não existe ainda nesse país um 

planejamento familiar de verdade, não existe nesse país saneamento básico, não 

existe/ porque muita gente fica doente e quando se está doente tem dificuldade de 

consegui emprego, quando não se consegue emprego, não se tem comida na mesa 

e você cria estratégias para botar essa comida na mesa, inclusive roubando… então 

é MUITO fácil, é muito, eu digo até cômodo, você dizer “ah, aumentou a violência 

porque os meninos não tem família”, aí você culpabiliza só a família, é muito fácil 

você dizer “ah, nasceu assim”, é muito fácil você dizer “tem que morrer”… e o que é 

mais esquisito, mais estranho é que grande maioria das pessoas que defendem 

isso, na minha concepção é muito contraditório, dizem assim também “ah, eu sou 

contra o aborto”; “ah, eu sou contra/ tem que ficar dez anos preso”. O que é que é 

um adolescente ficar um mês sem liberdade? O que é que é um adolescente ficar 

um final de semana dentro de uma casa sem sair, imagina dentro de uma unidade 

de internação?… e não estou dizendo/ eu acho que tem que ter diferença sim, tem 

alguns casos/ eu falo assim, não sou a favor da diminuição da maioridade, sou a 

favor, já falei isso uma vez, sou a favor da vida, da vida com dignidade, do respeito a 

todos os direitos que são garantidos na Constituição e não são colocados em 

prática, não são garantidos na vida real, eu sou a favor de certa/ de limite e punição 

também, de restrição de liberdade sim, porque não tem porque dizer assim “ah, 
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coitado”, porque não tem coitado, adolescente não é coitado, matou não é coitado, 

ele tem que ser RES – PON – SA – BI – LI – ZA – DO, assumir as consequências 

daquele ato sim, e como eu falei, a gente construir juntos a possibilidade de 

escolhas diferentes, posturas diferentes, comportamentos diferentes quando sair 

daqui. 

Agora, tenho dúvidas quanto à determinação desses três anos pra alguns casos. 

Questiono. No máximo três anos, tenho dúvidas com relação a isso, pela 

experiência desses cinco anos. Eu acho que cada caso é um caso… têm casos de 

jovens que a gente às vezes não pode, a psiquiatria, a psicologia, a gente não pode 

sair diagnosticando, porque rotulando as pessoas, mas tem casos de um alto nível 

de violência interna, de distúrbio antissocial grave, que é∷ complicado se determinar 

no máximo três anos para esses casos, mas são raros, são raros. Geralmente o que 

a gente vê dentro de uma unidade de internação são garotos que não tiveram 

acesso à cultura, à lazer, passaram grande parte de suas vidas nos guetos, são 

guetos que mal têm um campo de futebol aqueles campinhos carecas, e que 

encontram nos bailes funk, nas drogas, no tráfico o caminho de autoafirmação, 

aceitação grupal, o que eles confundem medo com respeito, então eles se sentem 

respeitados quando na verdade a comunidade tem medo, porque também eles 

passaram grande parte da vida confundindo o que é que era respeito e o quê que 

era medo, então isso é uma coisa que é trabalhado dentro de uma unidade quando 

se é psicólogo. Qual é a diferença entre medo e respeito? Como é que um e outro 

construído nas relações entre as pessoas? E aí você leva um outro questionamento, 

leva uma outra reflexão, é∷ acho que um pouco disso tudo aí [risos], é porque é 

difícil, é difícil você se ater, na psicologia a gente fala de ser humano, das relações, 

você não está falando de equações matemáticas. 

MB: Bom, você já tocou um pouco também na questão da redução da 

maioridade penal e essa é a minha última pergunta. Atualmente tem se 

discutido calorosamente a redução da maioridade penal, eu queria saber como 

é que você vê isso. Você já colocou que é contra, mas e aí, o que é que você 

pensa sobre isso? 
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A: Até onde vai parar? Até onde vai parar? Vai chegar aos dezesseis, e aí a gente 

termina com os doze. Vai chegar aos doze? Eu tive menino aqui dentro que com 

sete anos, dez anos já estava usando maconha, com sete anos já estava com uma 

arma na mão. Então a gente vai o quê, chegar a que ponto? Vai se criminalizar a 

miséria e a pobreza em vez de criar ações reais de mudança, de investimento? 

Porque a gente fala em investimento no social, que investimento social este país fez 

até hoje?… O bolsa família? Aprovo parte do bolsa família, mas cadê a 

profissionalização, cadê a situação econômica que significa abrir mercado no campo 

de trabalho para as pessoas trabalharem, ganharem seu próprio dinheiro pra não 

precisarem de bolsa família? Cadê o outro lado?  

Então você vai, pra teoricamente, diminuir a violência, porque e não acredito que vai 

diminuir nada, encarcerar esses meninos? E aí você vai botar na cadeia pra ele 

sofrer mais e mais violência? Porque se a cadeia fosse a solução, a gente não tinha 

o número de pessoas saindo, cumprindo pena, saindo do cumprimento da pena e 

voltando a cumprir, a fazer/ a praticar novos crimes. Então, é a solução a gente sair 

prendendo todo mundo? Daqui a pouco a gente bota uma ilha, bota todo mundo que 

é desviante lá e deixa lá pra morrer… “ah, os Estados Unidos é com doze anos”, [em 

tom de indignação] não interessa, eu não concordo com o que é praticado lá, você 

vê o pessoal se matando o tempo todo, dando tiro em escola o tempo todo, se 

suicidando e ninguém fala isso. Isso é bom? Eu não sei se eu quero isso pra mim, 

eu não quero isso pra minha filha, pros meus netos. Eu quero uma sociedade 

melhor, mas uma sociedade melhor não é pegando os nossos adolescentes, as 

nossas crianças e colocando isolados do mundo, privados de liberdade. Pra mim 

isso não é a solução… “ah, mas tem escola”, aí eu volto na questão da educação de 

novo, que escola a gente está oferecendo?… uma escola sucateada, sem condições 

de trabalho pra aquele professor, a gente não pode deixar de falar disso, sem salário 

digno pro professor, mas é muito mais do que salário, é reconhecimento, porque 

esse profissional nesse país ainda não é reconhecido como deveria, e aí quando 

não é reconhecido, existem outras questões onde você acaba adoecendo, então a 

gente vive, na verdade, numa sociedade muito hipócrita. Eu já falei uma vez, 

conversando com algumas famílias, os meninos também começaram a trazer essa 

questão pra dentro do atendimento, e as famílias também, as próprias famílias 
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também porque estão neste social, a gente também é família, a gente também é 

campo social, a gente está o tempo todo mobilizando mudanças, sejam positivas ou 

negativas, e aí eu falava o seguinte, que um pai chegou uma vez e falava assim 

“não, o meu filho não tem que estar aqui, meu filho não é igual a esses outros 

meninos, isso é bandido”, e eu falava pra ele com toda delicadeza do mundo, aí a 

gente tem que ser estrategista “Pai, a maior parte dos pais, como o senhor, são 

trabalhadores… os filhos deles, como o seu filho, não são bandidos, eles são 

adolescentes que cometeram ato infracional e estão vivos, e se estão vivos, têm 

possibilidade de mudança”. Então assim, é você olhar, o tempo todo fazer as 

pessoas olharem pro lado e dizer “não, podia ser meu filho.”, ninguém está isolado 

do planeta, os nossos filhos não estão numa bolha, em algum momento isso pode 

acontecer, ele pode ser influenciado sim pelo grupo, ele pode ter curiosidade sim… 

uma vez eu peguei um adolescente que tomou um porre e no caminho, na frente de 

todo mundo, agarrou uma menina, foi tentativa de estupro. O garoto trabalhava, 

estudava, quer dizer, ele cometeu um ato infracional, ele foi punido, ele veio pra cá e 

aí foram trabalhadas questões outras, inclusive a questão sexual, a questão do 

álcool como droga, a questão da família dele também, como aquela droga lícita tinha 

história no grupo familiar, então assim, se você olhar de fora é bandido, e não é, 

tinha alguma coisa além, então se eu faço a minha leitura de forma superficial, 

distante, culpabilizante, ele ia ficar quantos anos aqui? Isso a gente tem que estar o 

tempo todo pensando. Agora, só é capaz de pensar quem se permite pensar, quem 

se permite escutar, olhar, falar, trocar informação. A grande maioria das pessoas 

que eu estou vendo nesse discurso tem muito daquela coisa assim “ah, eu fui 

assaltada”, aquele discurso do ódio. Então você foi assaltada, o garoto tem que 

morrer porque você foi assaltada? Ele tem que ser punido, mas será que ele precisa 

ser punido dez anos? Será que não tem outras formas da gente lidar com aquela 

punição, sem ser a prisão, sem ser a perda da liberdade? Eu não sei, cada caso é 

um caso… só que é muito mais fácil você dizer que já nasceu assim e aí ninguém 

tem culpa, ninguém é responsável, a mãe quando gerou, olhou pra aquele filho e 

disse “não, ele é bandido”, não, nenhuma mãe faz isso. Pelo contrário, a mãe faz 

planos positivos. E o que acontece na vida desse menino pra chegar/ pra mudar 

esses planos, que atravessamentos aconteceram nessa família que marcou a 

história e que levou esse menino por esse caminho? Mas não é porque ele foi 
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levado por esse caminho que ele não pode escolher outros caminhos, e é o trabalho 

da psicologia, tanto aqui dentro quanto lá fora, dizer (que) existem outras 

possibilidade de existência… o que a sociedade está auxiliando , o que a sociedade 

está fazendo pra que essas possibilidades de existência se ampliem de forma 

positiva? Essa é a grande pergunta. O que a nossa sociedade fez e faz com nossas 

crianças e jovens e o que a nossa sociedade está fazendo pra que essas 

possibilidades positivas de existência existam, se fortaleçam e se ampliem? Não sei, 

eu acho que se está fazendo alguma coisa, ainda está muito pouco… [é isso].  
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APÊNDICE B 

ENTREVISTA – B 

Hoje, 13 de agosto de 2015, eu, Mariana da Fonseca Baroni, aluna da 

graduação em Psicologia da UNIABEU, realizarei uma entrevista com uma 

profissional de Psicologia que atuou no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro e 

optou por não ser identificada, por isso, será identificada como B.   

 A profissional a ser entrevistada foi informada do objetivo da entrevista, que é 

contribuir para a pesquisa de monografia e concordou em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  A entrevistada está ciente que pode se recusar 

a participar do estudo ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 

prejuízo.  

MB: Você pode se apresentar e contar um pouco da sua experiência no 

DEGASE? 

B: No DEGASE? É, meu nome é “B”, eu sou psicóloga [né?], tenho 23 anos de 

formada, a minha experiência sempre foi no campo da saúde, clínica… e a 

experiência no DEGASE com socieducação foi assim… uma necessidade de 

trabalho. Foi num momento que eu tive, assim, desvirtuei um pouco [né?] do campo 

que eu trabalhava, por uma necessidade de trabalho… e∷ assim, como/ qual a 

pergunta mesmo? 

MB: Quero saber como foi sua experiência no DEGASE. 

B: Eu tive várias experiências, porque assim, passei por várias unidades. Primeira 

unidade, quando eu entrei, foi uma unidade de internação, que é o ESE [né?], 

depois eu fui pra uma semiliberdade: CRIAD – Penha, depois eu fui pra∷ internação 

provisória, o antigo Padre Severino, depois eu fui pra∷ CAI – Baixada [né?]. Então 

tive até a experiência de passar por [né?] / pelas unidades, pelo funcionamento, 

assim, de cada uma. É, a minha experiência enquanto psicóloga, talvez tenha sido 

um pouco frustrante por isso, porque toda a minha formação e meu trabalho foi na 

área clínica, da saúde mental, e acho que no DEGASE, assim [né?], não, não, pelo 

menos na época que eu trabalhei, não existia muito espaço pra saúde mental, era 
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uma coisa que estava muito no início, até quando eu saí a gente tinha começado 

alguma coisa [tom de voz lento] que depois é∷ / então assim, pra mim foi um outro 

tipo de conhecimento [né?], mas  era frustrante, era frustrante [né?], porque tudo 

aquilo que eu aprendi, que eu me formei, que eu trabalhava ao mesmo tempo  num 

unidade de saúde metal, que era num CAPS, já trabalhava em ambulatório também, 

e assim, esse trabalho eu não conseguia fazer lá, lá dentro [né?], que era da 

assistência à saúde psicológica [fala prolongada]. 

MB: Percebia a necessidade e não conseguia? 

B: E não conseguia, era muito difícil. Era difícil pela organização da instituição, que 

eu acho que não priorizava, não tinha assim∷ uma organização em que coubesse 

isso [né?], a prioridade era no acompanhamento das medidas e não na saúde 

mental do adolescente. Se por ventura isso acontecesse, as intervenções eram 

muito pontuais e não davam resultados [né?] e assim, adolescentes em situações 

muito complexas, muito complexas, que apesar de ter uma equipe multiprofissional, 

eu também percebia que era uma equipe multiprofissional, mas que cada um 

trabalhava no seu quadrado, não tinha uma coisa assim, por exemplo, a gente não 

se reunia pra sentar e discutir, eu psicóloga, X assistente social, X da pedagogia, a 

gente não sentava pra discutir o caso daquele menino. “Vamos sentar e vamos 

discutir?”, “Vamos ver/ vamos chamar a família pra conversar aqui com a gente?”, a 

gente não tinha essa aproximação. E acho que era uma instituição muito autoritária 

[né?], isso eu vivi em vários momentos, sabe? Inclusive esse rodízio nas instituições 

foi por conta disso, porque assim, eu tenho a língua grande, não consigo as vezes 

guardar dentro da boca [risos], então/ apesar de ter feito muitos amigos, assim, não 

tenho ninguém como inimigo lá dentro, mas até pra minha própria saúde eu tinha 

necessidade de colocar algumas coisas, e eu acho que no momento em que eu 

colocava, isso causava um certo… enfim, um estranhamento, não era o momento, 

era inadequado [tom de voz lento] e aí eu acabava saindo da unidade. Todas as 

unidades que eu saí foi por conta disso. E nunca ninguém chegou pra mim e falou 

assim “Olha, B, você está indo pra lá porque a gente acha que o que você colocou 

não combina…”, nunca foi uma conversa sincera, sempre foi por causa do meu 

horário.  
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MB: Você ficou quanto tempo no DEGASE? 

B: Cinco anos. Os primeiros dois anos garantidos, os outros também a gente numa 

incerteza de renovação de contrato, o que era muito ruim também… 

MB: Como você entende a função de psicólogo dentro do DEGASE? 

B: [silêncio] Olha… eu entendo assim, pelo lado da saúde, como profissional de 

saúde, é∷, porém é isso, o campo de atuação do psicólogo enquanto profissional de 

saúde dentro do DEGASE é muito pequeno, então ele se mistura com os outros 

profissionais. Eu já cheguei a falar isso em reunião, eu não via muita diferença num 

atendimento de um psicólogo pra um assistente social pra um pedagogo, era difícil a 

gente ter uma singularidade [né?], apesar de que, numa equipe multiprofissional, 

todo mundo faz tudo, isso é bacana, mas a gente tem que ter um viés, alguma coisa 

que nos caracterize, caracterize o nosso trabalho e isso não aparecia… é∷ 

pouquíssimas reuniões, poucas trocas com outros profissionais, é∷ o trabalho 

também junto às famílias, nunca tive essa experiência de ter um trabalho 

organizacional com as famílias, da gente ter oportunidade de estar em grupo, 

conversando com as famílias, as histórias sempre muito parecidas, das famílias e 

dos adolescentes. Mas eu tive algumas boas experiências, assim, uns dois casos 

durante, sei lá quantos que a gente acompanhou, que eu acho que consegui fazer 

um bom trabalho, que eu vi o menino depois que saiu, eu acho que tem exceções, 

mesmo dentro disso, dessa compressão do trabalho, a gente consegue com um ou 

outro/ até lembro muito da Letícia falando isso, que de alguma forma a gente elege 

um adolescente e quando a gente encontra uma abertura, a gente vai por ali, aí a 

gente consegue fazer alguma coisa.  

MB: Você acredita que o psicólogo lá dentro acaba fazendo um papel de 

mediador? 

B: Eu acho que o psicólogo fica numa saia justa nesse papel de mediador, 

principalmente/ daí a diferença que eu percebi quando, por pouco tempo e ainda 

muito incipiente, o trabalho da saúde mental, porque quando o menino vem pra um 

atendimento de saúde mental, ele tem uma psicóloga da equipe que acompanha ele. 

Então, essa psicóloga da equipe, ela fica fica numa saia justa entre a instituição e o 
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menino [né?], ela fica, assim, no lugar um pouco de conselheira… “Você não está 

indo pelo caminho certo.”, “Vamos fazer de tal forma…”  e na saúde mental, eu acho 

que você já resguarda mais ele pro atendimento. Eu vi muito essa diferença, aqui 

[na clínica] o que você fala pra mim, daqui não vai sair, eu não vou escrever em 

relatório [entendeu?], porque eu tenho esse/ eu sou assegurada disso, eu não vou 

escrever isso em relatório, eu posso avaliar que você está bem, está menos ansioso, 

está sendo acompanhado pela psiquiatra, está estável, humor estável, mas eu não 

preciso falar o que você me contou [entendeu?] e eu acho que na medida a gente já 

ficava nessa saia meio justa. A gente já olhava o menino com um olhar do infrator e 

na saúde mental a gente olha como um sujeito, um sujeito que está ali numa 

situação complicada, em sofrimento, precisa de ajuda, independente do que ele 

cometeu.  

MB: Pensando o diálogo enquanto processo de fala e escuta, o adolescente 

em conflito com a Lei dialoga? 

B: Em atendimento de medida, não. Não. Muito difícil (risos), tirar leite de pedra. E 

eu acho assim, que também a organização do DEGASE, como eles planejam os 

processos de serviço e tal, é muito repetitivo, então você pega o menino na 

internação/ na porta de entrada, lá no Padre Severino, aí você faz uma entrevista e o 

menino conta a história, aí ele vai, ganha uma medida, vai pro CRIAD, ele conta a 

mesma história. Aí ele vai… conta a mesma história e essa história se repete e a 

gente repete a história. Entendeu? As histórias vão se repetindo. Então essa coisa 

do diálogo, qual a intenção do diálogo, de uma conversa? É desdobrar aquilo em 

alguma outra coisa e não ficar repetindo [né?]. Então eu acho que ele já vem com 

um discurso pronto, a gente já vem com uma escuta pronta, porque aquilo já vem lá 

escrito e fica uma repetição, não se produz nada novo e acho que isso é um 

problema organizacional do DEGASE, porque deveriam ter outros formulários, o 

menino entra, é um formulário, é um momento da entrevista, da entrada, a gente 

quer saber algumas coisas, depois aquele momento passou, até porque, se 

funcionasse, porque tem um problema muito sério que eu acho, sério mesmo [tom 

de afirmação], o DEGASE tem duas faces, a medida socioeducativa, uma é a 

garantia de direitos e a outra é a penalização e agente só ia pela penalização, a 

gente nunca verificava a garantia dos direitos: esse menino está na escola? Esse 
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menino te uma clínica de família que acompanha a saúde dele onde ele mora? Esse 

menino tem acesso à, sei lá, cultura? Tudo que está no ECA que é garantia de 

direito, a gente não acompanhava, a gente não acompanhava os direitos, a gente só 

acompanhava a penalização.  

MB: Na instituição ele não dialogava, mas e as outras instituições, a família, a 

escola, você percebia diálogo? 

B: Também não (risos)… de todas as que eu passei que eu achei mais bacana foi 

no CAI, a experiência no CAI – Baixada, assim, era meio parecido com o CRIAD, os 

meninos o pátio, as festas juninas, o interesse da escola, grupo de teatro, coisas que 

eu realmente não via nas outras unidades. 

MB: Baseado no seu olhar profissional, você pode dizer qual o papel da 

violência na vida do adolescente que comete ato infracional? 

B: Eu acho que está muito ligado à sobrevivência dele, ele como não tem outras 

oportunidades e a oportunidade que ele tem de sobrevivência, que está aí e é muito 

fácil pra ele, é o tráfico, ele vai por esse caminho e sabendo que esse caminho está 

associado à violência, que tanto ele pode ser vítima como ele é autor de violência. 

Ele pratica a violência nesse trabalho, porque pra eles é um trabalho, me lembro de 

um adolescente falando assim “saí do plantão, peguei minha namorada e fui comer 

uma pizza” (risos), então o trabalho está colado com a violência, porque ele ali tanto 

pode matar ou morrer, bater ou apanhar, eu vejo assim.  Mas eu acho que está 

melhor, quando eu tive lá agora, no ESE, eu achei não só o ambiente, porque 

também influencia, o ESE era horrível, era uma cadeia assim, cheio de umidade, o 

CAI também, depois das obras que melhorou um pouquinho, mas hoje eu já cheguei 

no ESE e já tinha plantinhas, já tinha alguns trabalhos espalhados, me lembrou 

assim, um pouquinho, uma escola, porque é um EDUCANDÁRIO, não é uma cadeia 

[né?] e também a recepção da equipe foi muito boa, mas por exemplo, a gente se 

desdobrou, que aqui [no CAPSi] a gente também tem dificuldades pra ir até lá 

acompanhar um adolescente, pra ver como estava, pra ver se estava sendo 

acompanhado pela defensoria, foi o primeiro contato e tal, e aí a gente combinou 

“…mas a gente não pode ir sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos alternar? A 

gente vem uma vez e vocês vão ao CAPSi da outra vez.”; a gente ainda não 
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conseguiu, eu sei que está tendo um esforço grande de quem está coordenando a 

saúde mental, mas eu também imagino os enfrentamentos que ela está tendo, 

porque é complicado tirar um garoto lá de dentro pra trazer aqui pra fazer um 

tratamento, a gente sabe disso, disponibilidade de carros, disponibilidade de 

agentes… o que eu falei, a penalização está na frente dos direitos, então se ele tem 

uma consulta psicológica, se ele tem um atendimento no CAPSi ou se ele tem uma 

audiência, a prioridade é da audiência, não é do tratamento, sempre a penalização 

vai estar na frente.  
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA – C 

 

Hoje, 13 de agosto de 2015, eu, Mariana da Fonseca Baroni, aluna da 

graduação em Psicologia da UNIABEU, realizarei uma entrevista com o profissional 

de psicologia, XXX, do Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro. 

O profissional a ser entrevistado foi informado do objetivo da entrevista, que é 

contribuir para a pesquisa da monografia e concordou em assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. A entrevistada está ciente que pode se recusar a 

participar do estudo ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo.  

MB: Você pode se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência no 

DEGASE? 

C: Meu nome é XXX, eu sou Psicólogo há 17 anos no DEGASE, 15 anos no CAI e 2 

anos na antiga Escola Santos Dummont, atualmente Professor Antonio Carlos. São 

unidades de internação, masculino e feminino. É∷ o psicólogo na Medida 

Socioeducativa de Internação, ele vai estar lidando com um adolescente que está 

privado de liberdade. Essa privação de liberdade, ela produz assim, impactos 

subjetivos. Ele está contido, confinado, sem contato com a família, com a 

comunidade [né?] onde ele vive, então isso vai, digamos assim, é∷ impactar sobre 

essa subjetividade deste adolescente, então o psicólogo, ele vai ter que além de 

estar acompanhando a medida socioeducativa que adolescente está cumprindo por 

um ato infracional que ele cometeu.  

Se nós temos aí uma série de condicionantes sociais, uma medida que tem 

aspecto pedagógico, quer dizer, qual o lugar do psicólogo, onde é que ele vai se 

situar? Quer dizer, o trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar [né?], mas nós 

temos funções e atribuições diferentes; então se o pedagogo vai estar 

encaminhando este adolescente pra∷ pra toda parte de escolarização e 

profissionalização desse adolescente, mais atividades culturais e esportivas, e até 

religiosas [né?], o psicólogo vai estar com o olhar voltado pra∷ por exemplo, pra 

motivação desse adolescente dentro dessas atividades. Como é que ele está, né? 
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Qual é o processo dele de engajamento nessas atividades? Ele está bem? Ele está/ 

é∷ ele tem um projeto? Esse projeto está de acordo é∷ com uma vida em cidadania? 

Ela não está? Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar para que ele consiga 

construir um projeto de vida? Às vezes esse adolescente está num projeto que não é 

um projeto de vida, ele não está num projeto saudável de vida. Ele está, 

normalmente, numa situação de risco social, seja adolescente/ seja menino, seja 

menina, eles/ normalmente um adolescente que cometeu um ato infracional está em 

situação de risco social [né], então ele não está, quer dizer, ele está com a vida em 

risco, ele está com a saúde em risco [né], a saúde física, a saúde psíquica, então, 

quando eu recebo um adolescente com medida de internação, eu tenho que estar 

com um olhar [né?] de como está essa família, como é a história desse adolescente, 

tudo vai se desenrolar a partir da história de vida desse adolescente. É ali que a 

gente vai (então assim) fazer um pós-diagnóstico de todas as necessidades desse 

adolescente, social, econômica, pedagógica, afetiva, de saúde, jurídica [né?], 

estamos no âmbito de uma/ da execução de uma medida socioeducativa e tem 

necessidade nesse sentido é∷, também, de um acompanhamento processual, ele te 

direito a isso. Então, é∷ nós temos um enfoque, o psicólogo, (como) profissional de 

saúde ele vai ter que ter um olhar para a saúde desse adolescente, para a saúde da 

família desse adolescente. Nós não vamos poder olhar pra esse adolescente 

também como eu recebo um paciente no consultório, que chegou aqui porque está 

com uma neurose [tom hipotético], as questões de um adolescente em conflito com 

a Lei elas transcendem muito as questões subjetivas, normalmente o que norteia o 

nosso trabalho nesse campo, é o social; agora, junto com isso, eu vou ver o que é 

que, digamos assim, qual é o conjunto de necessidades que esse adolescente tem, 

que as vezes um problema subjetivo pode estar impactando também [né?], às vezes 

um conflito familiar está levando este adolescente a romper com a família, um 

adolescente que não tem trabalho, que não tem como sobreviver fora desse âmbito. 

E às vezes, o que ele vai fazer pra sobreviver? Ele vai infracionar. Um adolescente 

que está fazendo uso de substância química, que começou como adolescente, 

experimentando, depois ele descobriu que podia satisfazer algumas necessidades 

com aquela substância que ele estava usando, inclusive, não só para adquirir, como 

pra viver, e aí ele já vai fazer/ começando a fazer uma carreira infracional [né?], 

então eu tenho que estar olhando pra isso e com isso ele está adoecendo 
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psiquicamente também, porque ele já está se tornando dependente químico ao 

mesmo tempo em que ele está é∷ infracionando, ele passa a viver certas tensões 

decorrentes do fato de estar infracionando, ele passa a viver clandestinamente, e ele 

sabe o que está fazendo, os riscos que ele está correndo, então, quer dizer, eu 

como profissional, eu vou estar olhando pra todas essas variáveis, pras variáveis 

sociais, econômicas e também pras subjetivas, estão todas interligadas. Não sei, 

não sei se eu respondi… 

MB: Você já chegou a falar um pouco da função do psicólogo dentro do 

DEGASE. Você acha que o psicólogo acaba exercendo um papel de mediador 

entre o adolescente e as instituições: família, DEGASE, escola? 

C: Olha, é, eu acho que a gente faz mediação, sim [né?]. Nós estamos/ eu diria que 

o que caracteriza o trabalho numa instituição de internação, de privação de 

liberdade, pra qualquer profissional que esteja atuando nela, seja assistente social, 

psicólogo, pedagogo, professor, médico, quer dizer, nós estamos ali, a rigor, 

participando de um processo de garantia de direitos, então a gente tem que ter 

clareza disso, que essa é a função primeira de qualquer profissional que está 

atuando dentro de uma instituição de privação de liberdade. É∷, por quê? Porque o 

entendimento que o Estatuto tem que todas as/ toda a visão que nós temos do que 

envolve os problemas do adolescente em conflito com a Lei, isso está dentro de um 

âmbito social. Se eu entendo o que está dentro desse âmbito social, e aí, 

psicossocial, pedagógico, eu vou ter que, na verdade, desenvolver uma série de 

procedimentos que garantam a esse adolescente aquilo que ele não teve e que 

levou ele a (comissão) da situação de risco social, então, todo e qualquer 

profissional, ele está antes de mais nada dentro do Sistema Socioeducativo, ele tem 

que estar trabalhando pela garantia de direitos, é∷ direito à saúde, direito à vida, 

direito à liberdade, o direito à cultura, ao lazer, o direito à escola, o direito à 

profissionalização [né?]. Quando eu comecei no CAI, nós não tínhamos escola, nós 

não tínhamos atividade nenhuma no CAI, unidade de internação ainda muito 

marcada pelo o que nós tínhamos de uma FEBEM, era um lugar em que os 

adolescentes ficavam confinados e você tinha atividades espaças, depois é que veio 

a escola, depois é que vieram as oficinas, as atividades, então isso foi é∷/ o que é 

que você faz com 80 adolescentes confinados? Quer dizer, no início eles não 
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queriam estudar, e você podia entender até que eles não quisessem estudar, mas a 

rigor, a instituição não oferecia, e depois que passou a oferecer, a gente passou a 

ver os adolescentes, inclusive, cobrando quando faltava um professor, quando não 

tinha aula. Aquele mesmo adolescente que antes não queria estudar, depois ele 

cobrava quando não tinha. Então, ora, o adolescente é o mesmo, que história é essa 

de que o adolescente antes não queria e agora ele quer? Então depende do que 

você oferece pra esse adolescente e como você vai oferecer isso. Escola, por 

exemplo, e atividade profissionalizante, a gente nem dá o direito ao adolescente a 

escolher ou não, ele pode/ ele tem que cumprir, porque é direito dele cumprir, quer 

dizer, é direito/ se é direito dele, se ele tem direito à escolarização e à 

profissionalização que o Estatuto coloca e o SINASE ratifica, quer dizer, é dever 

dele, é direito dele e a instituição tem como dever oferecer a ele, e é dever dele 

estudar. Quando a gente fala direito, às vezes o pessoal questiona muito “Só fala de 

direito, não fala de deveres, de obrigações.”, quando se fala de direito, está implícito 

que existe ali dever, então ele tem o direito à escola, tem o direito à oficina 

profissionalizante, então a instituição tem que oferecer, e ele tem a obrigação de 

cumprir. Ele pode até escolher qual curso ele quer fazer, como não temos uma 

variedade muito grande, ele às vezes tem que fazer todos, às vezes o que tem pra 

fazer [né?], a gente pode até negociar um pouquinho aí na questão do desejo, 

quando ele não gosta de uma determinada atividade, quando a instituição não tem 

condição de oferecer a ele o que ele gostaria de fazer, mas a escola, por exemplo, 

eles não podem abrir mão, ele tem que ir. Então, se ele não estudava antes, é 

fundamental que na medida ele passe a estudar. Então quando eu falo da garantia 

de direito, é isso, porque se um dos fatores que levou ele a infracionalidade, um dos 

fatores de risco da infracionalidade, o primeiro deles inclusive, é o abandono, é a 

evasão escolar, normalmente um adolescente que comete um ato infracional já não 

está estudando há algum tempo, já rompeu com a escola, então, se ele vem pra 

medida socioeducativa e eu quero a reinserção social desse adolescente, eu tenho 

que estar garantindo isso a ele, então, eu sou, quer dizer, eu estou ali como 

profissional, nós todos, o Estado está ali, o SINASE é o Sistema Nacional de 

garantia de direitos, o Sistema Nacional Socioeducativo, você tem então a reunião 

de uma série de instituições para garantir direitos, não só básicos à sobrevivência 

dele, como também para que ele possa romper com a situação de risco social, quer 
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dizer, e nós vamos estar acompanhado isso aí. Vamos mediar conflitos? O psicólogo 

é∷, não só o psicólogo, o assistente social, nós vamos estar mediando conflitos 

[campanhia do consultório tocando] [né?], porque a condição dele já coloca ele em 

conflito com a Lei, só que ele às vezes não tem nem conhecimento desse conflito, 

talvez a gente vá, digamos assim, tornar esse conflito consciente para ele; no 

próprio trabalho, no acompanhamento que você vai fazer [campanhia do consultório 

tocando] / é, essa campanhia está disparando sozinha, então não se assusta que 

não é ninguém não, é fantasma que está lá fora tocando (risos)/ é∷, então ele quer, 

é∷/ não, deixa eu voltar. Onde é que eu estava? Estava na mediação de conflitos, 

então, é∷ quer dizer, nós vamos estar trabalhando com esses adolescentes , 

justamente identificando pra esse adolescente, os conflitos, as tensões emocionais 

ao longo da história desse adolescente. É muito comum você ver um adolescente 

que cometeu um ato infracional no campo dos conflitos subjetivos, quer dizer, uma 

grande parte deles, por exemplo, tem conflitos familiares normalmente com o pai 

[né?], seja pelo desconhecimento, seja pelo abandono paterno, seja pela ausência 

paterna, nós tínhamos ali números assim, bastante alarmantes, 80% por exemplo, 

dos adolescentes, você não via os pais na visita, você via a mãe, agora a gente vê 

mais, o perfil está mudando, mas a gente pode dizer que quando você vai levantar a 

historia desse adolescente, você vai identificar, por exemplo, conflitos na relação 

dele com o pai, ressentimentos; tem adolescente que não fala com o pai,tem 

adolescente que se recusa a falar sobre o pai, às vezes é com a mãe, às vezes é, 

muito raramente, com o avô, com a avó, com quem criou ele, com o tio, com a tia, 

é∷ mas a gente vai, a gente vai se deparar com muitas situações do adolescente 

não querer falar sob hipótese alguma, ou seja, ali tem um problemão [né?] e esse 

problema é com o psicólogo, não é com pedagogo, nem é com/ a assistente social 

vai pegar um pouquinho [né?], mas esse problema é um problema pro psicólogo 

descascar, um abacaxi que ele tem ali pra descascar, porque o adolescente precisa 

falar sobre aquilo. Eu tinha um adolescente que ele ameaçava de me agredir quando 

eu tinha que tocar na questão do pai com ele; era uma coisa tão difícil, que ele não 

suportava, ele ameaçava interromper o atendimento, foram meses, foi quase um ano 

de trabalho com ele pra gente conseguir fazer com que ele falasse um pouquinho 

sobre isso, e até a mãe tinha dificuldade de falar sobre o que de fato acontecia. Nós 

suspeitávamos ali, então, de que? Nós suspeitávamos de violência física da parte do 
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pai àquele adolescente e até de abuso sexual deste pai a ele, por isso ele não podia 

nos falar, quer dizer, então você imagina, somos mediadores de conflito, nós 

estamos ali, nesse caso, eu estava colocado por ele como mediador, em outros 

casos, eu estou ali ouvindo, escutando dentro da história desse adolescente aquilo 

que a gente vai entender que é, digamos assim, que é um sintoma emocional desse 

adolescente que está contribuindo/ que pode estar contribuindo pra infracionalidade 

dele, quer dizer, nós vamos ter que atender esses pais, atender essa família, muitas 

das vezes vamos ter que colocá-los juntos para falar sobre o problema, então, 

estamos ali mediando a relação dele com aquela família, estamos às vezes, 

mediando a relação do adolescente com a instituição, com o funcionário, nós temos 

dentro da instituição um adolescente que está internado, ele está privado de 

liberdade, ele não está ali por vontade própria, existe uma tensão nesse 

confinamento. Esse adolescente muita das vezes quer, ele quer fugir, então você 

tem uma tensão entre aqueles funcionários que estão ocupados da segurança com 

o adolescente que está ali para cumprir a medida. Nas relações também, diárias, 

você às vezes observa conflitos, então esse/ quer dizer, as condições de trabalho 

das unidades de internação, embora tenha melhorado muito, a gente ainda está 

muito longe das condições ideais, nós tínhamos que estar com unidades de 

internação com 40 adolescentes, a gente está trabalhando aí com unidades de 

internação com 200 adolescentes, 300, 400 adolescentes, então você trabalha num 

nível de tensão muito grande, esses funcionários também adoecem e nem sempre 

têm um acompanhamento de parte do DEGASE, embora hoje exista o núcleo de 

saúde do trabalhador e têm profissionais fazendo uso disso, mas muitas vezes já 

estão fazendo uso porque chegaram num nível de estresse, de tensão que já 

desenvolveram às vezes um problema de saúde, e a gente como profissional de 

saúde mental, a gente às vezes observa que um colega está muito estressado, que 

um colega pode estar com um problema, que ele já pode ter desenvolvido um 

quadro de saúde, nós temos muitos funcionários, servidores, hoje com depressão, 

com hipertensão, são problemas facilmente encontrados entre os funcionários do 

DEGASE, diabetes, quer dizer, a gente não pode desconsiderar isso das condições 

de trabalho que a instituição oferece. Esse adolescente então está recebendo toda 

essa carga, nós vamos estar mediando também esses conflitos dentro da própria 

instituição, pra permitir um ambiente que seja, assim, o menos insalubre possível ou 



69 
 

 

o mais saudável possível para que ele possa cumprir uma medida que se dá, quer 

dizer, ele não está numa L.A (liberdade assistida), ele não está em casa, ele não 

está na comunidade dele, então tem um tensionamento aí, vão haver conflitos 

dentro do cumprimento de uma medida de internação, então nós vamos ter que 

estar atentos a isso também e seremos mediadores, aí não só os psicólogos, mas o 

assistente social, o pedagogo, todos os professores, o médico vai estar mediando 

conflitos junto à instituição, dentro dessas relações institucionais. Às vezes o conflito 

é com o próprio psicólogo, quantas vezes o adolescente quer uma progressão de 

medida e ele não está preparado e aí você vai lá trabalhar isso com ele e ele fica 

danado da vida contigo, às vezes ele está ótimo com todo mundo e está mal com 

você, porque você é aquele que está pedindo, muita das vezes, está dizendo assim 

pra ele “Óh, você ainda não está preparado [campanhia do consultório toca] pra sair, 

pra voltar.”, então aí, o conflito se dá na relação com o profissional, mas aí vamos 

dizer assim, o conflito já está no lugar certo [né?], difícil é trabalhar [né?]. A gente 

costuma dizer que o psicólogo, nós trabalhamos onde [?], no vínculo; todos os 

profissionais trabalham no vínculo, agora nós somos profissionais que vamos 

trabalhar esse vínculo, todos trabalham no vínculo, mas nós vamos trabalhar o 

vínculo, é diferente. Um outro conceito pra falar do vínculo, é quando a gente 

maneja esse vínculo, é o de transferência, então nessa hora em que o adolescente 

se conflita com você psicólogo, com assistente social, com pedagogo, porque acha, 

por exemplo, que ele não está preparado ainda pra ter a progressão de medida, a 

tão desejada progressão de medida, ele vai ficar/ ele vai entrar em conflito com 

você, ele vai ficar com raiva de você e vai ser importante você receber essa raiva, é 

o que ele tem pra te dar, e às vezes ele precisa viver isso, ele precisa viver essa 

frustração, você vai ter que trabalhar isso com ele, ele vai ter que aprender a lidar 

com essa frustração, com o que ele pode, com o que ele não pode, nessa hora vai 

aparecer no vínculo com você aquilo que aparecia no vínculo dele com mãe, com 

pai quando tem, com avô, com quem cuida, aquilo que pode aparecer com professor 

em sala de aula, vai aparecer na relação com você, e aí você, vamos dizer, ele já fez 

o sintoma dele na relação, isso não significa que o trabalho não está legal, isso às 

vezes é até um avanço do próprio trabalho. Se você conseguir escutar e trabalhar 

em cima dessa frustração, dessa ansiedade, dessa tensão, dessa raiva, eu diria que 

você vai avançar e cumprir a parte/ uma boa parte do nosso trabalho com esse 
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adolescente [né?]. Se o adolescente está ali numa medida socioeducativa, ele 

recebeu um limite, é o limite maior, porque ele estava colocando a vida dele em 

risco, colocando de outras pessoas em risco, então ele recebeu esse limite, a 

internação como esse limite maior, e você vai trabalhar esses limites com ele, então 

eu diria que nessa hora nós temos aí/ nós vamos estar operado em cima dos 

conflitos, como mediadores, como profissionais de saúde, como terapeutas a gente 

não vai poder, digamos assim, olhar para isso e trabalhar com isso do ponto de vista 

pedagógico, você tem que colocar o adolescente pra falar sobre aquilo, porque 

senão ele não elabora aquele conflito que ele tem, quer dizer, não dá pra eu não 

falar sobre aquilo, se ele não quer falar sobre aquilo, está bom, eu tenho que 

respeitar isso porque ele vai ter um tempo, mas eu não vou poder me furtar isso, 

então nós/ acho que é um bom gancho, sim, pensar a mediação dos conflitos, 

existem até grupos, a gente poderia estar fazendo grupos, às vezes você tem um 

conflito generalizado entre adolescentes, entre eles no cumprimento da medida, que 

às vezes você tem que chamar um grupo pra conversar, pra você dissolver aquele 

conflito que pode gerar/ pode virar ali uma briga , uma agressão, com níveis que 

podem assumir proporções que fiquem fora de controle, os conflitos de facção, os 

conflitos de grupo; tudo isso a gente pode estar trabalhando com o adolescente, aí já 

não é nem um trabalho individual, é um trabalho de grupo, onde você detectando, já 

preventivamente, algo maior que pode acontecer, você fazer o grupo, aí eu diria 

nesse caso que é um grupo de mediação de conflitos, você pode chamar ele de 

escuta, mas que você identifique que está acontecendo um problema ali, é muito 

comum isso numa unidade de internação, mas às vezes já chega a ponto de brigar, 

aí traz, vem pra sala da direção, vem pra sala da equipe técnica, o agente traz “Óh, 

vê aí, eles não estão se entendendo.”, aí troca de alojamento, mas às vezes não é a 

solução, “Vamos entender o que é que está acontecendo?”, “Vamos falar? O que 

está acontecendo?”. Por que é que a palavra não está sendo suficiente pra que eles 

se entendam com um outro que pode estar no mesmo alojamento que o dele? Às 

vezes quando você faz um grupo desses, você dissolve, ele sai dali podendo falar, 

podendo habitar o mesmo alojamento que o adolescente estava, então nós vamos 

estar como psicólogos, como profissionais, a gente vai estar sempre perseguindo a 

palavra, quer dizer, nós temos que apostar sempre nisso, a resolução de todo e 

qualquer conflito que se dá na interação humana, ela tem que se dar no campo da 
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palavra e se eu não for capaz de falar e resolver algum problema conversando, eu 

vou é∷, eu vou estar num caminho que não tem solução, é onde o adolescente 

briga, é onde ele agride o outro, é onde ele até se mata. 

MB: É exatamente nesse ponto onde a gente está querendo tocar, na questão 

dessa violência como possibilidade de fala deles, possibilidade de linguagem. 

E aí, assim, pensando essa questão do diálogo enquanto fala e escuta, você 

acha que o adolescente em conflito com a Lei dialoga, seja com a família, seja 

com outra instituição, em algum momento ele tem diálogo? 

C: Olha, é∷ quando a violência faz sintoma, o adolescente, digamos , ele está com 

um comportamento antissocial bastante desenvolvido, a gente pode dizer que ele 

está com muita dificuldade de fazer isso. Quando o adolescente comete um ato 

infracional, quer dizer, você vê às vezes se o ato foi visto, foi presenciado, você vai 

ver esse adolescente revoltado, muito agressivo ou então ele vai esconder isso 

[né?], vai tentar dizer pra você que não foi bem assim, quando eles vêm pro 

atendimento, vai negar, é um processo até você construir e fazer uma relação, um 

vínculo com esse adolescente, fazer com que ele chegue à verdade, então, quando 

ele está nessa atitude de negação, quando ele está numa atitude muito agressiva 

logo após o conflito ou o ato, às vezes ele não, é∷, a gente pode dizer que os níveis 

de comunicação eles estão, assim, muito baixos, às vezes a comunicação está 

interrompida, o nosso trabalho vai ser restaurar essa comunicação, vamos colocar 

assim. Às vezes você vai ver que esse adolescente infracionou porque ele estava/ 

ele tinha rompido uma relação fundamental para ele, com o pai, com a mãe, ele vai 

ver o pai ou a mãe, com quem ele não estava falando, que ele tinha brigado, saído 

de casa, rompido, não dava notícias há um mês, ele vai ver ou na delegacia ou nas 

nossas unidades de internação provisória, lá que ele vai, ou na frente do juiz, é lá 

que ele vai reencontrar a família novamente.  

O diálogo, ele pode ser reesta… a gente pode começar a reestabelecer esse 

diálogo a partir de um determinado momento, depois, digamos assim, depois que o 

adolescente atuou, o que é a atuação [?], a atuação é justamente um ato 

impensado, muita das vezes o adolescente pratica um ato infracional de modo 

impensado, no impulso, às vezes é planejado, a gente pode dizer “Bom, muita das  
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vezes é planejado, ele planejou tudo, ele executou.”, mas ele não pode falar sobre 

aquilo, ele pode estar até vivendo dos produtos ilícitos dos seus atos infracionais, 

mas ele não vai poder falar aquilo, só vai poder falar aquilo com quem foi cúmplice 

dele, fora dali ele vai esconder, não vai poder falar sobre aquilo, então, o diálogo, 

quando a gente fala de diálogo de um adolescente em conflito com a Lei, quer dizer, 

quando você vai fazer esse trabalho com ele, digamos que um adolescente, ele 

estará bem e terá desenvolvido uma resposta positiva à medida que ele cumpriu, um 

bom indicador disso é justamente você ver como é que está o nível desse 

adolescente, de fala, sobre o que aconteceu , sobre o que ele fez. Qual é a 

implicação que ele tem sobre o que ocorreu? Qual é o entendimento que ele hoje 

tem disso? Ele é capaz de falar sobre isso? Ele consegue falar sobre isso? Com o 

avançar da medida, quando ele responde positivamente, ele vai ser capaz de falar 

isso tanto com você, com os profissionais que operam, com os operadores da 

execução da medida, que somos todos os técnicos, ele vai ser capaz de falar sobre 

o que ele fez com a família, o que às vezes é mais difícil, ele falar com a família do 

que com a gente, ele só vai conseguir fazer isso lá na frente, mas eu diria que todos 

esses passos são fundamentais, e quando ele consegue falar, quando ele consegue 

caminhar em direção à verdade do que ele fez, e ele só vai fazer isso através da 

palavra, e é importante que essa palavra seja espontânea, você pode obter 

confissões forçadas do adolescente, dentro das nossas instituições de segurança 

então, pra você/ quando o adolescente chega da delegacia, ele se queixa e diz pra 

gente que ele sofreu violência pra poder falar, quer dizer, a verdade pra gente, 

assim, não serve em hipótese alguma, pelo contrário, isso é tortura. A palavra que 

nós queremos é uma palavra livre, espontânea, quer dizer, é uma palavra 

verdadeira, a gente também sabe quando o adolescente está mentindo, essa 

palavra mentirosa também não serve,quer dizer, ela é um indicador de que esse 

adolescente ainda precisa avançar no seu processo socioeducativo, ele precisa 

estabelecer uma linguagem  que possa ser mais espontânea, mais verdadeira, a 

gente pode colocar dessa forma, e isso é um indicador muito positivo de que esse 

adolescente está fazendo aquilo que a gente chama de reparação emocional 

(campanhia do consultório toca) do ato que ele praticou, então essa reparação 

emocional é muito importante, é quando o adolescente bota a mão na consciência, é 

quando ele já entra num processo de angústia em relação ao que ele fez, ele já 
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repensa, ele já não fala mais da mesma forma que ele roubou, que ele matou, ele 

não conta mais vantagem, ele (campanhia do consultório toca) não se vangloria 

mais disso, não no sentido de esconder, mas no sentido de que ele já desenvolveu 

sentimentos importantes que fazem ele hoje pensar sobre o que ele fez. Deixa eu 

ver se agora é paciente, só um minutinho…(o entrevistado sai da sala e logo após, 

volta) ainda não é não, daqui a pouquinho ele está chegando. Bom, eu acho que a 

gente já tocou em todos os pontos, então, é∷ (silêncio) o ato infracional a gente pode 

dizer que ele é a ausência de palavra, ele é a ausência de comunicação. Quando 

duas pessoas se desentendem a ponto de se agredirem, faltou palavra [né?], elas já 

não são mais capazes de se falar e aí elas vão precisar de um mediador [né?], seja 

um advogado, um casal que se separa, um não quer ver o outro, não consegue falar 

com o outro, aí tem que entrar um advogado, porque eles têm uma série de 

questões pra resolver, mas um não fala com o outro, os ressentimentos não 

permitem, então aí entra advogado, entra terapeuta, psicólogo, entra um monte de 

gente como mediador. O adolescente então, quando comete um ato infracional, 

como ele não pode falar sobre isso e como o que ele fez também não é lícito, ele vai 

ter um problema com a Lei e nós vamos estar então no lugar daquele que vai tentar 

fazer ele, quer dizer, oferecer uma escuta para que ele fale sobre isso, pra que ele 

possa, digamos assim, não repetir mais este ato, fosse esse ato inconsciente, 

involuntário, porque estava fissurado, sentindo falta da droga e aí ele fica 

enlouquecido e ele tem que praticar um roubo compulsivamente, seja porque ele 

vive dos produtos desse roubo conscientemente e precisa repensar isso, porque de 

alguma forma, tem alguma coisa que ele não está vendo aí ou que ele está 

negando, porque ele está colocando a vida dele em risco, ele está colocando a vida 

de outras pessoas em risco e que ele não pode viver assim, ou se ele achar que isso 

é um caminho, é uma escolha, ele vai ter que conviver com a privação de liberdade 

(por um instante) ou com a morte. 

MB: Pra gente finalizar, qual o papel da violência na vida desse adolescente 

que comete ato infracional? 

C: Olha, eu diria que a violência/ é∷, o adolescente que comete ato infracional é 

produto de uma violência que já está, digamos assim, atravessando ele em vários 

níveis. Você vai olhar na história de adolescentes que às vezes cometeram atos 
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infracionais graves, você vai verificar na história desse adolescente, abusos, maus 

tratos, violência física, violência sexual, então, muita das vezes, a ausência dos 

mínimos sociais pra que uma pessoa possa sobreviver, ausência de referência, de 

afeto, um ambiente, às vezes, conflituoso, ele presenciava às vezes, uma 

determinada violência em casa, na comunidade. Quantos adolescentes infracionam 

pra proteger a mãe de um padrasto agressivo, a irmã de um padrasto igualmente 

agressivo, ou ele próprio de um padrasto agressivo? Quantos adolescentes 

entraram pro crime organizado pra se fortalecer diante de situações desse tipo? 

Então ele já estava vivendo numa espécie de violência, e não é/ pode ser que aí a 

gente vai ter desdobramentos infinitos: por que o padrasto também era tão violento? 

Aí você vai identificar que esse padrasto às vezes é um alcoolista, às vezes também 

não tem emprego, ele também está, digamos assim, cercado da situação de 

ausência dos mínimos sociais, uma situação de miséria, ela, digamos assim, ela 

gera violência, ela é uma violência, então… (silêncio) onde é que eu queria ir aí? 

Então eu acho que a gente não pode, digamos assim, colocar o adolescente/ é fácil 

a gente pegar o adolescente que comete o ato infracional e dizer assim “Ele é 

violento.”, é fácil a gente fazer isso com uma pessoa, mas você/ com qualquer 

pessoa [né?], agora, a gente quando entra nas condições de vida dessa pessoa e 

vai entender a história de vida, você vai verificar que essa pessoa foi muito mais 

produto de uma violência e que passou a reproduzir, a repetir as muitas violências 

sofridas, então nós só vamos atacar a violência com, eu diria que com uma 

sociedade mais justa, nós temos que perseguir isso, com políticas públicas que 

garantam a esse jovem, a essa jovem aquilo a que ela não tem acesso pra que ela, 

digamos, possa se sentir fazendo parte, quer dizer, pra que um adolescente não 

tenha que infracionar pra comprar um tênis de marca ou uma roupa de marca cara 

que ele não pode ter, mas que é daquela forma que ele se sente inserido 

socialmente. Que a inclusão social possa se dar, não por essa via desse 

consumismo, que é violento também, porque isso entra na casa do adolescente/ ele 

tem lá a televisão, embora more em condições desfavoráveis, mas ele vê, ele 

identifica esses ícones sociais de inclusão e ele chega à adolescência, ele passa a 

querer ter autonomia, ele passa a ter uma certa vaidade que ele não tinha, ele passa 

a desejar determinadas coisas que ele não desejava como criança e ele passa a 

querer ter e quando você está dentro de uma realidade tão desigual, a gente pode 
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dizer que isso também é de uma violência muito grande. Por que o médico podia 

passear na Lagoa com uma bicicleta de 10.000 reais e ele mora no morro e não 

pode ter nenhuma? Quer dizer, como é que eu vou explicar por adolescente que 

aquele médico pode ter a bicicleta de 10.000 reais, mas que ele não pode e que ele 

nunca poderá? Numa sociedade desigual, eu posso dizer pra um adolescente se eu 

estou num trabalho socioeducativo com ele, eu posso pegar aquele adolescente que 

matou lá o médico na Lagoa, esfaqueado, e posso dizer pra ele o seguinte “Olha, 

hoje você não pode ter, mas amanhã você vai poder ter. Vamos ver como é que 

você faz isso?”. Se eu vivo numa sociedade, se é uma república, se é uma 

democracia, eu tenho que apontar para cada cidadão, para cada sujeito, o caminho 

que ele, tendo um projeto de vida, ele pode obter aquilo que ele, digamos assim, 

desejar ou necessitar. Ou então ele vai ser capaz também de rever os desejos e 

necessidades dele e entender que determinadas coisas ele não precisa ter, mas eu 

só vou fazer isso se eu tiver um projeto de sociedade, seu eu trabalhar com ele um 

projeto de sociedade que garanta a inclusão social, senão esse adolescente não vai 

entender, por isso é que a gente tem que atuar sempre no campo da garantia de 

direitos, porque eu tenho que mostrar pra esse adolescente que se ele souber 

reivindicar os seus direitos, ele vai ter (campanhia do consultório toca) aquilo que ele 

precisar, que ele necessitar e vai conseguir viver em harmonia, e vai trocar a arma, 

vai trocar a violência pela palavra, no sentido de que ele vai aprender a se colocar 

como sujeito e buscar aquilo que ele precisa e a gritar quando alguém pisar no seu 

pé, mas eu vou aprender que não preciso tirar a vida de ninguém pra isso, que eu 

não preciso me impor através da violência. Então, a gente tem que discutir violência 

de uma forma muito ampla, pra gente não sair rotulando as pessoas e achar que a 

gente vai, digamos, resolver a violência, por exemplo, somente com ações de 

segurança, com polícia, com repressão, a gente não vai resolver isto desta forma, 

senão a gente vai ficar achando que a questão é contratar mais polícia, eu preciso 

de mais polícia, de mais cadeia e não vou atacar no foco da desigualdade, que é 

aquilo que produz violência, então esse adolescente é muito mais produto de uma 

sociedade violenta. Nós vivemos a história de nosso país, é um dos países mais 

desiguais do mundo, nós estamos avançando no combate a desigualdade nos 

últimos 10 anos, acho que o povo elegeu uma proposta de governo que atacou os 

problemas da desigualdade, mas nós temos uma desigualdade histórica de 500 



76 
 

 

anos, então nós não vamos resolver isso em 10 anos [né?], 400 anos de escravidão, 

onde não se tinha direito a nada e quando esse trabalhador afrodescendente deixou 

de ser escravo, há 120 anos atrás, na história do nosso país é muito recente, ele 

não teve direito a salário, quem veio receber salário foi o português, o alemão, o 

japonês, o italiano, que vieram formar colônias de trabalhadores rurais que vieram 

receber salário no campo, o negro, o afrodescendente, ele sobrou, ele ficou no 

subemprego, as nossas favelas foram formadas, as nossas comunidades foram 

formadas desta forma, então, uma república que não garantiu direitos iguais aos 

cidadãos, a maioria, a imensa maioria do povo naquele momento que era 

afrodescendente. O retrato disso é que você chega nos aparelhos repressivos do 

Estado, seja uma unidade socioeducativa, seja na prisão, quando a casa forma você 

vê ali que 80% é afrodescendente, quer dizer, a gente não pode negar o que foi a 

escravidão, o que foi o racismo e que se a gente não combater isso, a gente não vai 

resolver o problema da violência, quer dizer, nós temos que construir uma sociedade  

de iguais, a gente tem que buscar a igualdade pra gente poder, digamos, resolver o 

problema da violência. É isso… 
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,________________________________________________________________________ 

nacionalidade_________________________, profissão_______________________________, 

endereço____________________________________________________________________, RG 

_______________________________, estou sendo convidada a participar de pesquisa coordenada 

pelo Prof. Me. Diogo Cesar Nunes da Silva, docente do curso de Psicologia do UNIABEU Centro 

Universitário, tendo em vista a elaboração do Trabalho Final de Curso de Mariana da Fonseca 

Baroni, discente do curso de Psicologia da referida instituição, cujo objetivo é analisar as relações 

complexas entre adolescentes em conflito com a Lei e instituições oficiais, dentre as quais as 

condições de trabalho de psicólogos, bem como seus desafios e possíveis dilemas. A minha 

participação no referido estudo será no sentido de dar a conhecer minha experiência de trabalho, 

bem como minhas opiniões pessoais sobre tais, no que diz respeito ao cotidiano da(s) 

instituição(ões) em que trabalho(ei). 

Neste sentido, para a publicação da pesquisa, 

[     ] Autorizo a publicação do meu nome. 

[     ] Não autorizo a publicação do meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de 

qualquer forma, me identificar. 

Fui informada de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer 

prejuízo. Foi-me esclarecido, igualmente, que eu posso optar por método alternativo, que é responder 

as perguntas por escrito. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Diogo Cesar Nunes da Silva e Mariana da 

Fonseca Baroni, e com eles poderei manter contato pelo telefone (21) 994932994. É assegurada a 

assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as informações e 

esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação. 

Enfim, tendo sido orientada quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e 

o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente 

ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

___________________, _____ / _____ / 2015. 

 

_____________________________________________ (Nome e assinatura do sujeito da pesquisa). 

_____________________________________________ [Nome e assinatura do(a) pesquisador(a)]. 


