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Ponteio 

Edu Lobo 

Era um, era dois, era cem, era o mundo chegando e ninguém 

que soubesse que eu sou violeiro que me desse o amor ou dinheiro... 

Era um, era dois, era cem, vieram prá me perguntar: 

"ô voce, de onde vai, de onde vem? 

Diga logo o que tem prá contar"... 

Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento 

Olhei pro mundo e nem via 

Nem sombra, nem sol e nem vento... 

Quem me dera agora eu tivesse a viola prá cantar... 

Era um dia, era claro quase meio 

Era um canto falado sem ponteio 

Violência, viola,  violeiro 

Era morte redor mundo inteiro... 

Era um dia, era claro quase meio 

Tinha um que jurou me quebrar 

Mas não lembro de dor, nem receio 

Só sabia das ondas do mar... 

Jogaram a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar 

Se eu tomo a viola, Ponteio! 

Meu canto não posso parar não!... 

Quem me dera agora eu tivesse a viola prá cantar, prá cantar! Ponteio!... 

Era um, era dois, era cem 

Era um dia, era claro, quase meio 

Encerrar meu cantar já convém 

Prometendo um novo ponteio 

Certo dia que sei por inteiro 

Eu espero não vá demorar 

Esse dia estou certo que vem, digo logo o que vim prá buscar 

Correndo no meio do mundo não deixo a viola de lado 

Vou ver o tempo mudado e um novo lugar prá cantar... 

Quem me dera agora eu tivesse a viola prá cantar 

Ponteio!... 

http://letras.mus.br/edu-lobo/
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Resumo 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) definem que a criança e o adolescente que cometem ato 

infracional são imputáveis, porém passíveis ao cumprimento de medidas 

socioeducativas. Esta reformulação do modelo do atendimento e o fenômeno da 

violência juvenil tem assumido uma visibilidade social e acadêmica a partir da crescente 

problematização da temática, principalmente referente ao aumento dos índices de ato 

infracional, reincidência do ato infracional e da criminalidade de maneira geral. A partir 

deste cenário, surgem algumas demandas sobre o papel da família no desenvolvimento 

dos adolescentes em conflito com a lei. Compreende-se que a família também viveu 

transformações histórico-sociais e que atualmente foi eleita a assumir os cuidados e 

responsabilidades de seus membros sem levar em conta as condições de 

inclusão/exclusão que também sofre. Nesse contexto, a presente pesquisa buscou 

identificar a percepção de suporte familiar dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade em São 

Bernardo do Campo – SP. O processo de coleta dos dados foi dividido em duas etapas 

distintas, a primeira referiu-se a aplicação do Inventário de Percepção de Suporte 

Familiar (IPSF), em que 84 adolescentes participaram do estudo, e a segunda etapa 

referiu-se a realização de entrevistas com cinco adolescentes. Identificou-se uma 

percepção de suporte familiar na dimensão afetivo-consistente média-alta à médio-

baixa, na dimensão adaptação e autonomia familiar baixa à médio-baixa, estes 

resultados podem indicar certa fragilidade dos vínculos e das relações intra-familiares e 

uma percepção de inadequação e pouca autonomia na família. A percepção de suporte 

familiar dos adolescentes em conflito com a lei pode ser compreendida pela dificuldade 

de imposição de impeditivos e continência por parte da família, não rompendo com os 

ciclos de violência vivenciado pelos adolescentes e suas família. Desta forma, 

identifica-se a necessidade de intervenções junto a rede de garantia de direitos que 

promovam ações no âmbito do fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, 

podendo assim, instaurar novas possibilidades de vivências entre os adolescentes e suas 

famílias, em que o Estado, a comunidade e a família juntos se responsabilizam pelo 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Palavra- Chave: Percepção de Suporte Familiar – Adolescente em Conflito com a Lei – 

Medida Socioeducativa - Vulnerabilidade Social 
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Abstract 

 

 

The Child and Adolescent Statute (ECA) and the National System of Socio-educational 

Service (SINASE) determine that all children and adolescents who commit offenses are 

not criminally chargeable but are subject to socio-educational measures. This 

reformulation of the model of care and the phenomenon of youth violence has assumed 

a social and academic visibility from the growing questioning of the subject, primarily 

related to increased rates of offense, the offense recidivism and crime in general. From 

this scenario, there are some demands on the family's role in the development of 

adolescents in conflict with the law. It is understood that the family also lived historical 

and social transformations and currently was elected to assume the cares and 

responsibilities of its members without regard to the conditions of inclusion / exclusion 

that also suffers. In this context, this research sought to identify the perceptions of 

family support adolescents in compliance measurement socioducativa of Probation and 

Community Service Provision in Sao Bernardo do Campo - SP. The process of data 

collection was divided into two stages, the first referred to the implementation of the 

Inventory of Perceived Family Support (IPSF) in 84 adolescents who participated in the 

study, and the second stage referred to interviews with five teenagers. We identified a 

perception of family support in the affective dimension-consistent medium-high to 

medium-low, the size adjustment and family autonomy low to medium-low, these 

results may indicate certain fragility of ties and intra-family relations and perception of 

inadequacy and limited autonomy in the family. The perception of family support of 

children in conflict with the law can be understood by the difficulty of imposing 

prohibitive and continence by the family, not breaking the cycles of violence 

experienced by adolescents and their families. Thus, we identify the need for 

interventions with network security rights to promote actions under the strengthening of 

community ties and family and may thus introduce new possibilities of experiences 

among adolescents and their families in the State, community and family together are 

responsible for the development of children and adolescents. 

 

Keywords: Family Support Perception, Adolescents in Conflict with the Law - Socio-

educational measures - Social Vulnerability 
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1. APRESENTAÇÃO 

O adolescente em conflito com a lei tem sido observado por algumas esferas da 

sociedade. A mídia tem discutido com intensidade sob a ótica do crescimento da 

criminalidade, o Estado tem planejado e implantado Políticas Públicas que atendam as 

necessidades integrais e a academia também tem elegido este fenômeno como objeto de 

discussão social e científica, refletindo no aumento de pesquisas na área. 

Estudar a temática da violência juvenil e seus desdobramentos caminha 

concomitante com uma trajetória de vida atravessada por uma militância pela garantia 

dos direitos humanos, por um modelo de ciência e profissão psicológica que contribua 

para a desconstrução de relações de opressão, para superação da dialética 

inclusão/exclusão e para construção do bem comum. 

A escolha por uma Psicologia Social dialógica, a experiência no campo das 

Políticas Públicas e da intervenção profissional em Psicologia Comunitária, desvelaram 

a problemática da violência, mas principalmente da garantia dos direitos da criança e do 

adolescente, possibilitando uma aproximação do fenômeno da adolescência em conflito 

com a lei. 

A partir deste olhar, o presente estudo apresenta e discute o fenômeno da 

percepção do suporte da família ao longo da história de vida dos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas, resgatando aspectos históricos sobre a 

violência juvenil e as estratégias de atendimento aos adolescentes que infracionam, 

considerando as especificidades do processo de amadurecimento humano e em especial 

da adolescência e suas relações com a experiência vivida com a família. 
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1. 1. Panorama histórico e legal do adolescente em conflito com a lei 

 

 A violência praticada por crianças e adolescentes é uma tendência mundial. As 

crianças e jovens, cada vez mais são considerados perigosos pela e para a sociedade, e 

freqüentemente são internados ou detidos em instituições correcionais (RIZZINI, 1993).  

Assis e Oliveira (1999) descrevem que os atos violentos praticados por crianças 

e adolescentes vêm sendo evidenciados no Brasil, desde o século XIX. Em 1830, o 

Código Criminal do Império recomendava internação em “Casa de Correção” a 

menores de 14 anos que tivessem cometido atos indesejados pela sociedade. 

Publicações e periódicos do fim deste século apontavam as ruas das grandes cidades 

brasileiras como espaços povoados por crianças pobres, “vadias”, que incorriam em 

delitos como furtos e roubos e eram presos em cadeias públicas como criminosos 

comuns (ASSIS e OLIVEIRA, 1999).  

Esta situação de prisão de crianças e adolescentes em cadeias públicas comuns 

estendeu-se até 1913, conforme explica Rizzini (1993). Neste período foi criada a 

primeira instituição para atender o então chamado menor infrator: o Instituto Sete de 

Setembro, que recebia tanto os infratores quanto os desvalidos. Já em 1927, a referida 

autora coloca ainda que começa a vigorar no Brasil o Código de Menores, que foi a 

primeira medida a ser implantada em relação a esta população em toda a América 

Latina.  

Apesar das críticas futuras em relação a esta legislação, a mesma trouxe outro 

status a condição de criança e adolescente em conflito com a lei, garantindo que o 

adolescente menor de 14 anos não seria submetido a processo penal de natureza alguma 

e que o adolescente entre 14 e 18 se submeteria a processo especial (RIZZINNI, 1993).  

A autora acima citada descreve que em 1941, foi criado o Serviço de Assistência 

ao Menor (SAM) em substituição ao Instituto Sete de Setembro, os objetivos 

mantinham-se os mesmos, ou seja, assistir desvalidos e infratores, porém, com o passar 

dos anos, esta assistência foi caracterizada por uma estrutura administrativa burocrática, 

pouco eficiente, sem autonomia e flexibilidade, institucionalizando uma política 

repressora, considerada sinônimo de horror.  
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As instalações físicas eram inadequadas, os menores ficavam 

amontoados em situações promíscuas, os técnicos eram 

despreparados, os dirigentes omissos e eram freqüentes os 

espancamentos sofridos pelas crianças. Neste período surge a 

referência das instituições correcionais como fábrica de 

delinqüentes, escolas do crime, lugares inadequados, sistema 

desumano, ineficaz e perverso (ASSIS e OLIVEIRA, 1999, p. 832).  

As condições de atenção a criança e ao adolescente que cometiam ato infracional 

estavam alarmantes, exigiam medidas públicas em relação a esta população. Como 

alternativa, em 1964 criou-se a Fundação Nacional de Bem Estar do Menor - 

FUNABEM. Segundo Assis e Oliveira (1999), os ideais e objetivos iniciais desta 

fundação eram bastante ambiciosos, como: pesquisar métodos, testar soluções, estudar 

técnicas que conduzissem à elaboração científica dos princípios que deveriam presidir 

toda a ação que visasse à reintegração do menor à família e à comunidade. Sua meta era 

a abordagem preventiva e sócio-terapêutica.  

A FUNABEM caracterizou-se como tecnocrata e autoritária, anunciando a 

emergência de sua extinção, assim como ocorreu com a antiga SAM, as condições 

físicas da instituição era insalubres, inadequadas e haviam muitas situações de maus-

tratos, desde violência física, estupros e uso de psicotrópicos. Para Luppi (1987) as 

ações propostas pela instituição visavam a perda da individualidade e da capacidade 

intelectual das crianças e jovens.  

Em 1990, promulgou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente  (ECA), fruto 

da ratificação da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 1959) que passou a considerar a população 

infanto-juvenil como sujeito de direito e merecedora de cuidados especiais e proteção 

prioritária. Esta lei revogou o Código de Menores, calcado no paradigma da situação 

irregular.  

O ECA considera que são penalmente inimputáveis as crianças e adolescentes 

menores de dezoito anos que cometem crime ou contravenção penal. A estes jovens não 

podem ser perpetradas penas, mas sim, medidas socioeducativas de advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 

inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, 

além de outras medidas que visam ao acompanhamento do jovem que infraciona em sua 
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vida cotidiana, acompanhando as relações com a família, escola, comunidade, serviços 

de saúde etc (BRASIL, 1990).  

A medida de internação é aquela que coloca o infrator sob custódia do Estado, 

privando-o de liberdade total ou parcial, podendo ser somente aplicada pelo juiz em 

caso de infração cometida por meio de grave ameaça ou violência à pessoa e no caso de 

reincidência de ato infracional grave. Não há previsão de tempo para a internação, 

contudo, a permanência do jovem nesse estabelecimento não pode ultrapassar o prazo 

de três anos, devendo ser a mesma reavaliada a cada semestre (BRASIL, 1990).  

O ECA implanta e regulamenta os direitos dos adolescentes em conflito com a 

lei, de certa forma avançando na compreensão do problema e da gravidade da violência 

juvenil. Zamora (2008) aponta o processo social implicado na situação de direitos dos 

adolescentes, que passam a ser vistos a partir de uma concepção histórica e política de 

um universo “naturalizado” e muitas vezes reduzido a uma questão moral da 

marginalidade.  

Recentemente em 2006, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) regulamenta o atendimento aos adolescentes que cumprem as medidas 

socioeducativas, estabelecendo quatro modalidades: prestação de serviço à comunidade, 

liberdade assistida, semi-liberdade e internação.  

A medida de prestação de serviço à comunidade concebe a execução de uma 

atividade que deve ter uma relevância comunitária pelo adolescente, buscando uma ação 

pedagógica que privilegie a descoberta de novas potencialidades direcionando 

construtivamente seu futuro. A medida socioeducativa de liberdade assistida, 

caracteriza-se pelo cumprimento em meio aberto da medida, que tem como objetivo 

estabelecer um processo de acompanhamento, auxílio e orientação ao adolescente, 

compreendendo que a intervenção e a ação socioeducativa deve estar estruturada com 

ênfase na vida social do adolescente, o programa deve levar a integração e a inclusão 

social desses adolescentes. A medida socioeducativa de semi-liberdade, consiste na 

participação do adolescente em atividades externas à Unidade de Internação (família e 

comunidade). A medida socioeducativa de internação, o adolescente é privado da 

liberdade, permanecendo por no máximo três anos em instituição fechada.  

No Estatuto da Criança e do Adolescente é que este novo modelo de 

atendimento socioeducativo é contemplado, visto que passa a regulamentar a garantia 

dos direitos, a oportunidade do desenvolvimento e uma vivência de reelaboração de um 

projeto de vida dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Segundo o SINASE 
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(2006), houve um processo de materialização das políticas públicas e sociais no âmbito 

da inclusão social do adolescente em conflito com a lei, contemplando e 

compreendendo as especificidades da adolescência e a proposta de fortalecimento de 

vínculos comunitários. 

O Brasil é um país marcado por desigualdades sociais e má distribuição de 

renda, segundo o relatório do SINASE (2006), esse contexto brasileiro é constatado nos 

indicadores sociais e de desenvolvimento humano, acarretando em conseqüências 

diretas nas condições de vida da população infanto-juvenil.  

As intervenções socioeducativas são conceitualmente menos punitivas, buscando 

a reinserção social e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. No 

entanto, ainda hoje se sabe que as ações desenvolvidas com os adolescentes em 

cumprimento das medidas socioeducativas não ocupam mais a esfera de um trabalho  

exclusivamente de segurança pública, mas sim uma dimensão pedagógica, que segundo 

Vicentin (2004), as instituições tem considerado os adolescentes como participantes 

ativamente do projeto político das unidades.  

Cabe o questionamento se estas ações pedagógicas possibilitam espaços para 

estes adolescentes refletirem e reelaborarem suas histórias de vida, sentimentos e 

angústias. A singularidade, as formas do viver, o brincar, o sonhar, planejar, parece 

localizar-se como elemento secundário, visto que as medidas socioeducativas são 

pautadas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que visa à 

garantia dos direitos e proteção da criança e do adolescente, como o ECA, mas baseia-se 

em uma proposta de reparação de danos, respondendo ao sistema de justiça e com 

intervenções de cunho predominantemente pedagógico.  

Segundo Colacique e Rosa (2008), as tramitações jurídicas influenciam a 

dinâmica psicológica das pessoas, havendo necessidade de ações que dêem continência 

ao aqui e agora em função das necessidades emergentes, para os autores as pessoas 

normalmente ficam desorientadas, sem rumo e com embotamento dos pensamentos.  

Os autores apresentam as implicações dos processos judiciais na subjetividade, a 

partir de tal referencial, histórico, social, político e psicológico em relação ao 

adolescente em conflito com a lei, surge uma demanda concreta a ser estuda: o 

fenômeno da violência juvenil e seus desdobramentos.  
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1. 2. Adolescência, vulnerabilidade e conflito com a lei 

A adolescência tal como se configura atualmente trata-se de uma concepção 

recente, no entanto,  a vivência e o conceito de puberdade datam desde os primórdios 

das civilizações. Segundo Grosman (1998), este significado de adolescência emerge a 

partir do século XVIII, sendo assim, para alcançar esta dimensão atual ocorreram 

inúmeras mudanças sociais, econômicas e culturais influenciando diretamente a vida e o 

desenvolvimento humano. 

Na Idade Média o viver instalava-se em uma esfera comunitária e feudal, 

havendo uma indiferença entre o coletivo e o privado (ARIÈS, 1981). Neste dado 

momento, emerge o conceito de idades da vida, sendo considerada uma referência do 

desenvolvimento humano e ocupando um lugar privilegiado na organização social da 

época; a noção de fases da vida era definida da seguinte maneira: enfant, como infância, 

de zero até sete anos; pueritia, dos sete aos quatorze anos; adolescência, dos quatorze 

anos aos trinta anos, em que considerava-se o indivíduo grande o suficiente para 

procriação; a juventude, idade em que a pessoa estaria na plenitude de suas forças, com 

duração até os 50 anos. Por último atingia-se a velhice, idade em que os sentidos já não 

estariam tão bons (GROSSMAN, 1998). 

Embora houvesse esta concepção de idades da vida, a sociedade medieval não 

concebia o sentimento de infância, inexistindo a distinção entre a criança e o adulto. A 

ideia de infância referia-se ao movimento vivido pelo pequeno indivíduo de 

dependência e independência até a entrada na vida adulta. Ariès (1981) localiza 

historicamente e socialmente a concepção de infância e adolescência a parir da 

concepção de sujeito e mundo da época baseada no cristianismo e nas dualidades do 

pensamento grego.  

Além das concepções ideológicas da época, havia uma problemática relativa a 

mortalidade infantil, com isto o período também contribuía para a construção de uma 

determinada noção de infância, desdobrando sobre as relações afetivas entre os adultos 

e as crianças, produzindo a seguinte situação: a criança que conseguisse superar a fase 

de alto risco de morte, se misturava aos adultos, ou seja, a infância era marcada pela 

transição do medo e da angústia de morte e de vida (ARIÈS, 1981). 
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O autor apresenta três fatos que influenciaram a transição da Idade Média à 

modernidade, o novo papel do Estado e da justiça, que passa a atuar na sociedade; a 

preocupação com a alfabetização e a educação, que segundo Ariès (1981) propiciava 

uma maior privatização da vida; o aparecimento e estabelecimento de novas formas de 

religião, exigindo uma devoção mais íntima. Desta maneira contribuindo para uma 

transformação no comportamento e da atitude social, transitando da experiência na 

esfera coletiva e assumindo-se na vida privada, influenciando inclusive um 

afrouxamento da hierarquia social medieval.  

Neste momento surge uma necessidade de proteção à criança e ao jovem, 

instalando-se um status de fraqueza e responsabilidade moral dos cuidados a esta 

população pela escola e família. Grossman (1998) aponta para a nova concepção de 

infância e a adolescência que se instalam, enquadra-os em lugares separados e fechados 

da sociedade e sob a autoridade de especialistas adultos.  

O advento do iluminismo e da modernidade instituiu uma concepção de criança, 

adolescente e família ligada as novas demandas de futuro e ascensão, havendo desta 

maneira um investimento nos filhos. Estabelece-se segundo Grossman (1998) a visão do 

filho como objeto de amor das famílias e a infância e adolescência passam a ser 

encaradas como um estágio privilegiado da vida na sociedade. 

A partir de tais transformações, a adolescência é reconhecida socialmente e 

considerada como uma fase delimitada, havendo inclusive uma diferenciação de gênero 

e de papéis sociais, os meninos e meninas segundo Ariès (1981) vivenciavam a primeira 

comunhão e posteriormente seguiam caminhos distintos, os meninos em direção ao 

bacharelado e as meninas ao casamento. 

O autor também se refere ao aumento dos estudos médicos e de educação da 

época sobre a adolescência, haja visto, que havia um temor e a adolescência era 

considerada como uma fase de riscos individuais e coletivos. Ariès (1981) retrata a 

constante vigilância aos adolescentes e o distanciamento com que eram tratados por 

suas famílias, despertando uma necessidade de conquista de sua privacidade e 

autonomia, caracterizada pela identificação com os semelhantes, através dos diários 

íntimos e das amizades. 
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Ariès (1981) apresenta a história social da criança e da família, oferecendo 

recursos para compreensão da inserção da terminologia e do conceito adolescência na 

história da civilização. O autor afirma que o século passado configurou-se como a era 

da adolescência através da mistura de pureza provisória, de força física, de naturismo, 

de espontaneidade e de alegria de viver (ARIÈS, 1981, p. 46). 

No Brasil não foi diferente, mas recentemente conforme descrito anteriormente, 

com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  inaugurou-se uma 

condição cidadã, de direitos e de proteção à criança e ao adolescente assegurando 

legalmente o desenvolvimento pleno dos mesmo. Segundo o ECA , adolescente são 

todos os indivíduos que possuírem idade entre doze (12) e dezoito (18) anos, devendo 

ser levado em consideração a condição peculiar de crianças e adolescentes, consideradas 

pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 1990). 

As contribuições históricas relativas à adolescência e a concepção tal como 

encontramos nos dias de hoje, pode ser ilustradas a partir das descrições realizadas por 

Winnicott (2005) ao considerar a adolescência como uma fase que precisa ser vivida e 

essencialmente uma fase de descoberta pessoal. 

 No entanto, é na adolescência que as angústias dos estágios primitivos se 

repetem. Por tanto, refletir sobre a adolescência exige uma retomada as primeiras fases 

do desenvolvimento emocional, que segundo Winnicott (2005)  são etapas  repletas de 

conflitos e rupturas potenciais. A relação com a realidade externa não está ainda 

radicada com firmeza, a personalidade não está plenamente integrada, o amor primitivo 

tem uma finalidade destrutiva, e a criança não aprendeu ainda a tolerar e dominar seus 

instintos. Ela poderá vir a controlar todas as coisas se o seu ambiente for estável e 

pessoal. No início, ela precisa absolutamente viver num circulo de amor, de força e com 

tolerância, se não quisermos que tenha medo de seus próprios pensamentos e de sua 

imaginação, para realizar progressos em seu desenvolvimento emocional.  

A partir dessas vivências, a criança e o adolescente tornam-se capazes de encarar 

o mundo e suas complexidades. Os círculos da vida social se expandem e há uma maior 

identificação com a sociedade. O movimento de socialização na infância pode instaurar 

outra função na adolescência, já que através do grupo social o adolescente pode 
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defrontar-se com tensões sociais que estão além do suportável, antes mesmo de ter sua 

base da tolerância alargada.  

Dias (2003) afirma que o adolescente, tal como o bebê, é essencialmente um ser 

isolado. A autora aponta a freqüência comum dos grupos na adolescência, 

compreendendo que este fenômeno trata-se de um agregado de indivíduos em torno de 

algum interesse ou preocupação comum, mantendo sua individualidade recuada e 

protegida. 

O adolescente tem como principal luta sentir-se real, pois tal como nos estágios 

mais primitivos, ele padece do sentimento de irrealidade (DIAS, 2003). No entanto, 

Marin (2009) concebe o adolescente como um paradigma da subjetivação humana, ao 

ser inserido numa determinada rede social, assegurando a manutenção da singularidade 

e da autonomia. 

Nessas vivências dos adolescentes, os pais são necessários no manejo de seus 

próprios filhos que exploram um circulo social atrás do outro, as tensões instintivas e 

padrões que reaparecem e que tinham sido estabelecidos inicialmente na idade pré-

escolar. Espera-se que o processo de crescer e amadurecer nunca acabe, na medida em 

que, não há indivíduo que atinja um estado de maturidade completa. Há espaços para 

construção de um lugar na sociedade através do trabalho, e tenham talvez se casado ou 

se estabelecido em algum padrão que seja uma conciliação entre imitar os pais ou 

estabelecer-se com uma identidade pessoal, quando iniciam-se essas vivências pode-se 

dizer que se iniciou a vida adulta, e o caminho da dependência ruma à independência 

pode se concretizar (WINNICOTT, 1983).  

Marin (2009) aponta aspectos da clínica com adolescentes que devem acontecer, 

como: construção de um espaço de reconhecimento e legitimação das condições para as 

manifestações, autorização social e para expressão cultural, sendo estas características 

da transgressão. Conforme a autora, retrata a transgressão, constitui uma expressão 

psíquica do adolescente, no entanto é compreendida por diversos autores como sintoma 

da infração e do conflito com a lei. 

Winnicott (2005) discorreu a respeito da chamada delinquência, em especial a 

infantil e juvenil, em sua obra Privação e Delinquência, o autor problematiza o 

distanciamento da Psicanálise sobre o problema especial da tendência antissocial. 
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Frente ao questionamento de Winnicott, o mesmo dedicou parte de sua obra para 

as questões envolvidas na problemática da tendência antissocial e da delinquência, 

retomando aspectos do desenvolvimento das crianças e adolescentes desde as primeiras 

experiências de vida.  

A criança e o adolescente delinqüente estão à procura de um pai rigoroso, que 

também é carinhoso, mas em primeiro lugar, deve ser forte e severo, para Winnicott 

(1982) apenas quando esta figura paterna está em evidência, é que a criança recupera 

seus primitivos impulsos amorosos, seu sentimento de culpa e seu desejo de corrigir-se. 

Esta criança delinqüente só poderá tornar-se cada vez mais inibido no amor e, por 

conseqüência, cada vez mais deprimido e despersonalizado, acabando, finalmente, por 

ser incapaz de sentir a realidade das coisas, exceto a realidade da violência. 

Winnicott (1983) propõe três categorias para o processo de maturação: 

dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência. 

Nos estágios inicias de desenvolvimento da criança, há uma completa 

dependência por parte do lactante, visto que há uma exigência de provisões físicas por 

parte da mãe, seja ainda no útero ou dos cuidados do lactente. Embora, sabe-se que o 

bebê é ao mesmo tempo dependente e independente. Winnicott discorre sobre esse 

fenômeno paradoxal, apresentando as heranças que o bebê carrega e que ninguém pode 

alterá-las, porém, ao mesmo tempo o processo maturativo depende da provisão 

ambiental. Um ambiente favorável materializa o processo continuado de 

amadurecimento e afirma: Mas o ambiente não faz a criança. Na melhor das hipóteses 

possibilita à criança concretizar seu potencial (WINNICOTT, 1983, p. 81). 

O mesmo autor caracteriza este fenômeno da seguinte maneira: 

Em outras palavras, a mãe e o pai não produzem um bebê como 

um artista produz um quadro ou ceramista um pote.... Os pais 

dependem das tendências hereditárias da criança. Poderia 

perguntar: “Que pode eles então fazer se não podem prover para a 

criança que é sadia (no sentindo de ser madura, de acordo com o 

que significa maturidade em um certo momento para a criança). Se 

conseguem proporcionar esta provisão então o processo de 
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maturação da criança não fica bloqueado, mas é atingido e 

capacitado a se tornar parte da criança (WINNICOTT, 1983, p. 

81). 

As contribuições do autor permitem uma compreensão sobre a intersecção entre 

as tendências inatas e as influências do ambiente no amadurecimento do indivíduo, 

permitindo reflexões a cerca das múltiplas implicações de ambos no desenvolvimento.  

Especificamente no estágio da dependência absoluta a mãe encontra-se em um 

estado dependente e vulnerável, haja visto que usa suas próprias experiências como 

bebê. As mães vivenciam a preocupação materna primária, quando a mãe no fim de 

sua gestação e nas primeiras semanas após o nascimento de seu bebê, preocupa-se com 

o cuidado, que a principio parece que o nenê é parte dela mesma, além de estar 

identificada e saber como o bebê está se sentindo. 

Neste processo há uma provisão natural para as necessidades da criança, a mãe 

não desaponta seu nenê, embora ela possa e deva frustrar no sentido de satisfazer suas 

necessidades instintivas (WINNICOTT, 1983, p.82). 

Essa concepção do autor sobre a dependência absoluta demarca a vivencia do 

nenê que depende inteiramente dessa mãe para realizar sua tendência inata à integração 

e efetivamente ser. O amadurecimento pouco a pouco torna-se mais consistente, o bebê 

deixa sua posição de onipotência e passa a relacionar-se com o mundo externo. O 

processo de identificação com o chamado objeto transicional, anuncia um novo 

movimento com mudanças, em que o bebê inicia sua experiência no estágio da 

dependência relativa, podendo se tornar consciente da necessidade do cuidado maternal 

e relacioná-lo aos impulsos pessoais. 

 

No estágio de dependência relativa, há uma adaptação a uma falha gradual dessa 

mesma adaptação (um processo inicial de compreensão do bebê sobre sua dependência). 

No início da passagem da dependência absoluta para a dependência relativa, esses 

objetos transicionais desempenham uma função de amparo e sustentação, ao 

simbólicamente substituírem a mãe, que vive um momento de desilusão para com o 

bebê, ao gradualmente falhar com a adaptação, marcando a quebra da unidade mãe-

bebê. 
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Este movimento da dependência absoluta até a relativa, Winnicott (1983) 

caracterizou pelo processo de integração, personalização e realização. Na dependência 

relativa o bebê vive essas etapas de integração e não integração(eu e não eu), mundo 

externo e interno, permitindo um caminho da independência relativa rumo à 

independência.  

Winnicott (1962) desenvolve o conceito de saúde a partir da noção de 

maturidade, que se dá a partir de condições suficientemente boas, com impulsos para 

esse desenvolvimento vindo de dentro para fora. Nesse contexto, o autor problematiza: 

Se saúde é maturidade,. Então imaturidade de qualquer espécie é saúde mental 

deficiente, sendo uma ameaça ao indivíduo e uma perda para a sociedade 

(WINNICOTT, 1962, p. 63) 

Essa noção de saúde e de doença, não remete apenas a maturação individual, 

onde apenas o indivíduo encontra-se livre da doença, mas sim da valorização da 

realidade psíquica interna, nos âmbitos da riqueza da experiência, do potencial e da 

qualidade do vínculo e das relações. 

Winnicott (1962) descreve distintos graus de doença psíquica, são eles: 

Dependência externa: Condições suficientemente boas para que o bebê possa 

iniciar seu desenvolvimento inato. A falha ambiental implicaria em: deficiência mental 

não - organiza, esquizofrenia da infância e pré disposição a doença mental 

hospitalizável mais tarde; Dependência: As falhas traumatizam, sendo assim, há uma 

pessoa (integração) a ser traumatizada – falha ambiental: predisposição a distúrbios 

afetivos, tendência anti-social; Mesclas dependência - independência: Movimento da 

criança – experimenta a independência, mas precisa que seja possível reexperimentar a 

dependência – Falha ambiental: dependência patológica; Independência – dependência: 

Há um predomínio da independência, com a necessidade de reexperimentar a 

dependência – falha ambiental: arrogância; Independência: Há um ambiente 

internalizado – uma capacidade por parte da criança de cuidar de si mesma – falha 

ambiental: não necessariamente prejudicial. Sentido Social: Identificação do indivíduo 

com os adultos e com o grupo social, ou com a sociedade, sem uma perda de impulsos 

pessoais ou originalidade, ou impulsos agressivos e destrutivos- havendo expressão 

satisfatória em forma de deslocamento – falha ambiental: falta parcial da 

responsabilidade do indivíduo como pai ou mãe ou como figura paterna na sociedade. 



 25 

Outeiral (1998) descreve e relaciona o desenvolvimento do adolescente em 

estratos menos favorecidos da sociedade se dá precocemente, ocasionando a passagem 

da infância ao mundo adulto com bastante rapidez. O autor desenvolve o conceito de 

pseudo-maturidade como algo que se estabelece entre esses adolescentes, com aspectos 

verbais aparentemente mais elaborados e uma conduta mais adulta, tratando-se de uma 

reação defensiva de sobrevivência. Tal situação constitui-se como favorável a tendência 

antissocial ou ao falso self. 

Conforme citado anteriormente, uma criança que sofre privação quando lhe falta 

vivência familiar, sofre um determinado complexo de privação, no qual, o 

comportamento antissocial será manifesto no lar ou na sociedade. A criança ou o 

adolescente podem ser considerados desajustados, incontroláveis ou delinqüentes. A 

tendência antissocial não se trata de um diagnóstico, caracteriza-se como um elemento 

que compele o meio ambiente a ser importante, fazendo com que alguém o cuide 

(WINNICOTT, 2005.1). 

 A expressão delinqüente demonstra um sinal de esperança por recuperar o que 

foi perdido, uma determinada falha ambiental precoce (WINNICOTT, 2005.1). 

Tal categorização evidencia a necessidade de se compreender o efeito que uma 

provação pode suscitar em relação a aspectos emocionais da criança ainda nos 

primórdios de sua vida e que demanda sofrimento. Para Safra (1999) um olhar atento 

pode perceber quando as crianças não estão emocionalmente bem, ainda que não se 

saiba a causa em um primeiro momento, há condições de se desconfiar de algum fator 

que possa ter sido o desencadeante de problemas orgânicos ou da tristeza que se faz 

presente. 

Muitos autores apontam para adolescência como uma etapa marcada por 

conflitos psíquicos, considerando-a um desvio, doença ou anormalidade.  Winnicott 

(2005) descreve que a cura na adolescência acontece a partir do tempo e do gradual 

processo de amadurecimento, visto que não podem ser acelerados ou atrasados, mas 

podem ser invadidos e destruídos e nos casos de psicopatologias sérias, podem definhar 

internamente. Para o autor, a adolescência é concebida como um problema, afirmando: 

O fato de que cada adolescente está na verdade vivendo um processo ao cabo do 

qual se tornará um adulto consciente e integrado na sociedade é deixado fora da questão 

(WINNICOTT, 2005, p. 116). 

O mesmo autor instaura possibilidades para uma discussão crítica a cerca do 

papel e função da adolescência, e a localiza historicamente e socialmente, nesta 
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perspectiva, o adolescente em conflito com a lei pode ser compreendido integralmente, 

considerando aspectos relativos ao processo de amadurecimento humano, suas relações 

familiares e sociais e o contexto no qual está inserido. 

Assis e Costa (2006) sintetizam aspectos referentes a abordagem da infração 

juvenil, apontando que a mesma tem sido compreendida a partir de múltiplos enfoques, 

retratando a natureza multifatorial da questão, sugerindo um enfoque relativos as 

diferentes trajetórias de envolvimento e não-envolvimento de adolescentes com o ato 

infracional,  revelando uma complexa combinação de fatores que os predispõem ao 

risco e também a proteção. 

O último relatório das Nações Unidas (ILANUD, 2007) aponta um perfil do 

adolescente em conflito com a lei, apresentando um número do total de 40356 

adolescentes no Brasil em cumprimento de medida socioeducativa (MSE) em meio 

aberto, o documento sistematiza algumas considerações relativas ao perfil deste jovem é 

gênero masculino (88%), idade entre 15 e 19 anos (84%) e nível fundamental de 

escolaridade (53%). 

 Nos últimos anos tem crescido o número de pesquisas e intervenções com esta 

população. Estudos apontam para aspectos relativos as condições de vulnerabilidade 

social, econômica e familiar destes adolescente. Telles, Carlos, Câmara, Barros e 

Suguihiro (2006) problematizam a temática do adolescente em conflito com a lei, 

afirmando:  

Estes cidadãos intitulados „adolescentes infratores‟ não 

inventaram por si só esta maneira de viver; por trás destes atos 

não decorre simplesmente má índole ou desvio moral, há uma crise 

econômico-social agravada, a cada dia, pela ausência de políticas 

sociais combinadas com o descaso da civil e o descompromisso do 

mercado (TELLES et al. 2006, p. 29). 

O ato infracional e o conflito com a lei imprimem uma condição e situação de 

vulnerabilidade social a priori, Assis e Costa (2006) concebem que tal condição refere-

se ao período da adolescência em si, através das mudanças biológicas, exigências 

sociais, educacionais, profissionais e familiares. As circunstâncias sociais e econômicas 
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também constituem os fatores de risco e de proteção a vida descritos pelas autoras, 

considerando o contexto no qual o adolescente esta inserido com grande relevância, 

podendo contribuir para uma trajetória de vida das crianças e adolescentes, de maneira a 

inibir ou incentivar o desenvolvimento sadio. 

As pesquisas, estudos e ensaios que abordam o ato infracional e o conflito com a 

lei de adolescentes em sua maioria retratam o cenário brasileiro, conforme descrito pelo 

próprio Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo que indica um processo de 

violação de direitos fundamentais, visto que há um recorte étnico-racial e desigualdades 

sociais e concentração de renda que implicam diretamente no desenvolvimento da 

população infanto-juvenil e suas famílias (SINASE, 2006). 

A situação de exclusão pode acontecer de diversas maneiras, pode ser 

econômica, cultural, social, étnica, de gênero, entre outras. Independente das 

características da exclusão e segregação social tais condições levam a um conjunto de 

vulnerabilidades que operam como obstáculos difíceis de ultrapassar. 

Tal circunstância necessita ser considerada e compreendida como um processo 

que também gera sofrimento e ilustra a situação do adolescente em conflito com a lei no 

Brasil. A partir da implantação do SINASE e a consolidação de políticas públicas 

integrais à criança e ao adolescente, o acesso aos direitos socioassistências fundamentais 

tem sido protegido e busca-se no cotidiano torná-los uma garantia e uma realidade. 

 As perspectivas apresentadas pelos autores suscitam uma reflexão crítica sobre a 

violência, infração, conflitos e criminalidade na adolescência. A Psicologia vem se 

apropriando desta temática buscando compreender este fenômeno, a partir de estudos de 

caso e de experiência, pesquisas qualitativas de campo e documental e pesquisas 

quantitativas que abordam os seguintes assuntos: representações sociais (da MSE e da 

adolescência), comportamentos de risco e de proteção à vida, relações entre uso de 

drogas e infração, perfil do adolescente, políticas públicas, relações familiares e 

intervenções com os jovens. 

Feijó e Assis (2004) afirmam que, em geral, os estudos enfocam o lado 

econômico, institucional, as políticas públicas, as drogas, e mesmo o aspecto pessoal, 
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como alguns recursos para explicar a infração. A família e suas vulnerabilidades têm 

sido pouco estudadas no seu relacionamento com a delinqüência. 

A partir das considerações dos autores a respeito da adolescência, torna-se 

relevante refletir e sistematizar sobre a influência da vida familiar no processo de 

amadurecimento humano. 
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1. 3.  Família e suporte familiar 

A família, seu significado e conceito também vêm sofrendo modificações ao 

longo da história da humanidade. Retomando as contribuições de Ariès (1981) 

identificam-se transformações relativas aos aspectos: coletivo e comunitário da família, 

aos papeis e funções distintas de seus membros. A família moderna está relacionada à 

vida privada, restrita à família nuclear e das possibilidades de suas novas configurações.  

Não apenas a estrutura social da família foi alvo de mudanças, as configurações 

familiares também mudaram, atualmente é possível encontramos famílias nucleares, 

monoparentais chefiadas por homens ou mulheres, por avós, tios, familiares distantes e 

por adoção. 

Colacique e Tardivo (2008) apontam que as famílias têm características 

diferentes uma das outras, no entanto, em todas há interesses conjuntos, desde um elo 

afetivo integrado e sadio até relações patológicas. 

Winnicott (2005) debruça-se sobre os fatores de integração e desintegração na 

vida familiar, retomando um aspecto histórico relativo a família, afirmando que a 

mesma é um dado essencial de nossa civilização, sendo expressão de nossa cultura. 

Partindo da noção de desenvolvimento emocional, o caminho percorrido por Winnicott 

relativo a família se dá no próprio crescimento da mesma, em que a criança pequena 

vivencia mudanças originárias da expansão e das tribulações familiares. 

O movimento rumo à integração familiar perpassa as tendências positivas nos 

pais, que segundo Winnicott (2005) os pais precisam das crianças para que seu 

relacionamento se desenvolva, e afirma que chegam a amar seus filhos e experimentam 

muitos outros sentimentos. No entanto, as crianças requerem dos pais algo além do 

amor, algo que continue vivo mesmo quando os filhos são odiados, ou se fazem. 

Em favor do estabelecimento e manutenção da unidade familiar, muitas vezes os 

pais precisam se sacrificar para que as crianças não apenas nasçam na família, mas 

possam crescer, adolescer e por fim, conquistar uma vida autônoma, vindo a construir 

outro núcleo familiar. Nem sempre é possível alcançar este ciclo. Muitas vezes os pais 

não são maduros o suficiente para identificarem as necessidades de seus filhos. Estes 

fatores são relativos ao processo individual de integração e do desenvolvimento 

maturacional. Winnicott (2005) afirma que cada ser humano parte de um estado inicial 
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não-integrado, quando o self ainda depende de modo absoluto dos cuidados maternos 

para que possa viver progressos individuais. 

Winnicott (2005.1) argumenta que crianças que vivem em lares que não 

correspondem as suas necessidades, à estrutura da vida torna-se quebrada, ela deixa de 

sentir-se livre. Torna-se inquieta, angustiada, e se tiver esperança tratará de procurar 

estrutura fora de casa. Caso os avós, tios, tias entre outras pessoas puderem oferecer 

segurança para essa criança será possível a mesma desenvolver-se e caminhar para 

independência. 

Quando uma criança rouba algo fora de casa, exemplifica Winnicott (1982) está 

ainda procurando sua mãe, mas esta ação é feita com um sentimento de frustração e 

precisando cada vez mais encontrar a autoridade paterna, que possa por limites neste 

comportamento impulsivo.  

Bowlby (2006) descreve sobre a finalidade da família em relação ao 

desenvolvimento da personalidade e da saúde mental dos bebês, crianças e adolescentes. 

O autor recorre a experimentação entre o bebê ou a criança pequena com sua mãe (ou 

mãe substituta), em que a partir relacionamento íntimo, afetuoso e contínuo há prazer e 

satisfação para os dois. A criança precisa sentir que é objeto de orgulho e prazer para 

sua mãe, assim como sua mãe necessita sentir que em seu filho há uma expansão de sua 

própria personalidade – ambos precisam sentir-se identificados um com o outro. Os 

cuidados maternos representam uma relação humana viva, não contabilizada em horas 

de dedicação diária, mas sim em termos do prazer que a mãe e a criança obtêm da 

companhia um do outro. 

Esta relação entre o bebê e sua mãe propicia uma satisfação para ambos, ao 

perceberem o desenvolvimento do bebê, que cresce e torna-se um homem ou uma 

mulher independente, e a mãe percebe que foram seus cuidados que tornaram isso 

possível. O amor que a criança necessita é frequentemente encontrado no seio familiar e 

extremamente difícil fora dele. Bowlby (2006) aponta para esta relação que muitas 

vezes é considerada natural, sem que se perceba a grandiosidade deste vínculo, 

afirmando que não há nenhum outro tipo de relacionamento no qual um ser humano se 

coloque de maneira tão irrestrita e contínua à disposição de outro (BOWLBY, 2006, p. 

70).  

Estas características da relação mãe-bebê e da qualidade do vínculo entre a 

díade, nem sempre são boas, Bowlby (2006) aponta também para influência dos 
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chamados maus pais no desenvolvimento e saúde de seus filhos. Para Bowlby (2006) os 

pais negligentes estão possibilitando a seus filhos muitas coisas, exceto nos piores 

casos, os pais fornecem alimentação e abrigo, ensinamentos, e proporcionam a 

continuidade da cultura e dos cuidados humanos, esses elementos tornam-se 

indispensáveis para que uma criança sinta-se segura. Para o autor, mesmo que esta 

criança esteja suja e doente, ou até mesmo sendo maltratada, ela sente-se segura, a não 

ser que seja totalmente rejeitada, ao saber que tem algum valor para alguém que 

cuidará dela, mesmo que de maneira inadequada até que consiga cuidar de si mesma.  

Bowlby (2006) apresenta três situações interligadas nas quais a criança sofre 

privação da mãe: Privação parcial – a criança vive com a mãe ou com uma mãe 

substituta permanente, cuja atitude não é satisfatória; Privação total – a criança perdeu a 

mãe (ou mãe substituta permanente) por morte, doença ou abandono e não existem 

parentes para cuidá-la; Privação total 
1
- a criança é retirada da mãe (ou mãe substituta 

permanente) e entregue a estranhos, pela justiça ou por outras organizações de 

assistência social;  

Bowlby (2006) comenta estas situações, afirmando que as situações de privação, 

principalmente a parcial é muito frequente e em diversos graus de gravidade, o autor 

aponta algumas características que levam as formas de privação da mãe, ignorância e 

uma hostilidade inconsciente da mãe, com origem nas próprias experiências infantis. O 

autor aponta que as situações de privação na maior parte das vezes são conseqüências da 

dissolução das famílias, ou da ausência da família, a criança que foi retirada de seu lar 

ao ter sido considerado como um lar fracassado.  

As falhas ambientais podem despertar ódio, frustração e reações de acordo com 

a tensão existente na fantasia inconsciente do bebê, assim, a agressividade torna-se 

recurso para criança que se autodefende dos ataques imaginários. Havendo desta 

maneira uma inibição do impulso criativo, na medida em que depende da capacidade de 

construção e reparação que foi bloqueada. Se em momento algum for possível encontrar 

alguma estabilidade ambiental, os atos antissociais se repetirão, aumentando sua 

violência, até que o indivíduo torne-se um criminoso, cada vez mais deprimido, 

despersonalizado e incapaz de sentir a realidade (SAES e TARDIVO, 2009).  

As autoras acima citadas analisam as circunstâncias ambientais e o fenômeno da 

passagem da agressividade para violência, afirmando que o indivíduo passa a atuar 

                                                           

1
 Bowlby (2006) utilize as mesmas expressões para os diferentes conceitos. 
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compulsivamente contra a família, a comunidade e a sociedade, visto que o mesmo 

espera que alguma destas instâncias ofereça autoridade, estabilidade ambiental e os 

impeça de prosseguir na violência.  

Estas experiências provocam sofrimento, encarando-se o sofrimento e a dor 

juntos e como parte do mesmo fenômeno psicossomático. O sofrimento no homem 

paralisa o seu ser, o seu querer e o seu futuro, e o faz perder também seu passado, 

deixando-o sem sentido. Uma nova representação de si mesmo ocorre, porém negativa 

naquele período. Em alguns casos advém o trauma, que pode ser uma fração do sujeito: 

este é violentado pelo efeito do trauma, pois perde parte de si próprio (COLACIQUE e 

ROSA, 2008 apud Barus-Michel, 2001). 

O mal estar, a doença, o patológico, o que é sofrido, é uma ruptura ou 

desestabilização do sujeito. A ruptura é vivenciada como insuportável, segundo 

Colacique e Rosa (2008) causa sensações desagradáveis, equivalentes no plano 

psíquico, à dor física, podendo a dor psíquica e a dor física converterem-se uma na outra 

ou se sobreporem uma a outra. 

Safra (1999) aborda o sofrimento tanto físico quanto psíquico como 

manifestação de questões fundamentais da existência humana, podendo este 

adoecimento suscitar a reorientação da pessoa em direção a sua singularidade ou 

cristalizando sua esperança. O tratamento do adoecer como uma simples tentativa de 

superação desconsidera a dor que contém toda história singular com as realizações e 

impasses. 

Ao vivenciar o sofrimento o individuo seria chamado a tomar consciência da 

necessidade de encontrar uma saída eficaz para a situação, segundo Colacique e Rosa 

(2008) o vazio, o descompasso, a quebra do ritmo de vida podem criar algo novo que 

induza a pessoa a pensar e trabalhar visando superar o que está acontecendo. Os autores 

afirmam que a dor psíquica pode ser um caminho ao indivíduo despojar-se de suas 

idéias e alcançando clareza suficiente para enfrentar da melhor maneira a realidade. 

Ao ser humano, arriscar só é possível com segurança, dentro de certos limites, 

quando se vive o sofrimento na perspectiva de compreendê-lo, a dor pode tornar-se 

reparadora e fortalecer o desenvolvimento da pessoal.  

Safra (1999) argumenta que o mundo humano perde de vista a condição humana, 

esquece, por exemplo, que algumas situações de sofrimento o indivíduo precisa de 

atenção. A atenção, segundo o autor, é uma possibilidade de se estar frente ao outro e se 

deixar afetar pelo outro, de ouvir e de responder a ele. 
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Nesse contexto surge o questionamento a cerca do papel da família no processo 

de amadurecimento da criança, Winnicott (2010) afirma que nos primeiros meses da 

vida do bebê, há uma necessidade de uma mãe suficientemente boa, sendo que está 

possui três funções, holding (sustentação), handling (manejo) e a apresentação dos 

objetos.  

Ao conceito de holding como à sustentação oferecida pela mãe ao bebê, associa-

se ao apoio à criança, como a amamentação, firmeza, o carinho e entre outras ações de 

satisfação a dupla. O handling faz referência à manipulação do bebê pelas mãos 

cuidadosas da mãe, e contato físico da dupla, que construirá as noções corporais ainda 

frágeis do bebê, e por último temos a apresentação dos objetos, como à possibilidade da 

mãe em demonstrar-se como passível de ser substituída, e apresentar novas alternativas 

da criança agir no ambiente, por conta do seu próprio esforço e criatividade . 

Winnicott (1983) aponta as vantagens e necessidades de um ambiente 

facilitador, ou suficientemente bom, que proporcione um desenvolvimento saudável da 

criança, esse ambiente deve conter qualidades que ofereçam apoio ao sujeito e promova 

a possibilidades de criar, explorar e buscar experiências emocionais boas.  

Este referencial em relação aos cuidados e suporte da família à criança e ao 

adolescente apenas são possíveis com condições ambientais favoráveis, Botarelli (2011) 

aponta que o papel da família tem assumido status de cuidadora de seus membros 

devido as dificuldades do Estado em fazê-lo, visto a inexistência de Políticas Públicas 

que atendam as demandas da população como saúde, educação, segurança, cultura, 

habitação entre outras políticas e serviços. 

A instituição família também reproduz a lógica sociopolítica contemporânea 

mostrando-se adoecida e com pouco suporte do Estado para exercer sua função de 

acolhimento, suporte e manejo de seus membros para o processo de amadurecimento 

humano. 

Portanto, torna-se relevante identificar a percepção dos adolescentes em conflito 

com a lei sobre o suporte familiar, considerando as condições materiais e subjetivas que 

envolvem este fenômeno. Assim, este estudo se faz importante no sentido de contribuir 

para a promoção e fortalecimento dos vínculos familiares, sucessivamente na prevenção 

dos sintomas familiares, além da oferta de subsídios para o fomento de políticas 

públicas preventivas à violência. 

2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 

Descrever e analisar a percepção de suporte e vivência familiar de adolescentes 

em conflito com a lei. 

2.2.  Objetivos específicos 

1. Identificar e discutir os relatos de vivências familiares dos adolescentes em 

conflito com a lei. 

2. Relacionar a percepção de suporte familiar com os relatos de vivência familiar 

de adolescentes em conflito com a lei. 

 

3. MÉTODO 

 Trata-se de um estudo descritivo e de natureza exploratória. Este estudo está 

divido em duas etapas de coleta de dados, a primeira refere-se à aplicação do Inventário 

de Percepção de Suporte Familiar (IPSF), a seguinte consiste na realização das 

entrevistas individuais. 

 

3.1. Participantes 

Participaram da primeira etapa do estudo 84 adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa, deste total, 80 do gênero masculino e 04 feminino. A partir da 

disponibilidade e aceitação para realização das entrevistas, obteve-se a adesão de cinco 

adolescentes para realização da segunda etapa. 

3.2. Local 

A pesquisa foi realizada na instituição responsável pela execução das medidas 

socioeducativas do município de São Bernardo do Campo, Fundação Criança. A 

aplicação do IPSF e as entrevistas foram realizadas em sala previamente disponibilizada 

pela instituição.  
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3.2.1. Caracterização da instituição 

O Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE (Fundação Criança) 

Até 1997, o município de São Bernardo do Campo mantinha o maior índice de 

adolescentes internos em unidades da FEBEM de toda a região metropolitana de São 

Paulo. A partir deste cenário, a Fundação Criança decidiu implantar o CASE, que 

oferecia ao Sistema de Justiça um programa de atendimento em meio aberto de 

adolescentes com processo por prática de atos infracionais, que cumpriam medidas 

socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Segundo 

Daniel (2006), trata-se de uma nova abordagem no atendimento e execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto foi instaurada, oportunizando ao adolescente e suas 

famílias vivências coletivas de ajuda mútua, com metodologia inovadora, reconhecida 

por organizações certificadoras e com resultados eficazes, respeitando e fazendo valer o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3.3. Instrumentos 

O presente estudo adotou o Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) 

e a entrevista semi dirigida individual como estratégias para coleta de informações. 

Inventário de percepção de suporte familiar (IPSF) 

Segundo Baptista (2009) tem por objetivo avaliar o quanto às pessoas percebem 

as relações familiares em termos de afetividade, autonomia e adaptação entre os 

membros. O instrumento é destinado a pessoas com idade entre 11 e 57 anos. O IPSF 

pode ser aplicado tanto individualmente quanto coletivamente em grupos com no 

máximo 80 pessoas. 

Os fatores avaliados pelo IPSF são: fator 1 (afetivo-consistente); fator 2 

(adaptação); e, fator 3 (autonomia). Baptista (2009) utiliza o seguinte critério para 

correção do inventário: zero pontos às respostas quase nunca ou nunca; um ponto para 

às vezes, e dois pontos às respostas quase sempre ou sempre, sendo assim a escala pode 

variar de um mínimo de 0 (zero) a um máximo de 84 pontos. 
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Souza, Baptista e Alves (2008) sintetizam uma análise sobre as três dimensões 

abordadas pelo Inventário de Percepção de Suporte Familiar, o aspecto Afetivo-

Consistente, com 21 itens, evidenciando as relações afetivas positivas intra-familiares, 

desde o interesse pelo outro, até a expressão verbal e não-verbal de carinho, clareza nos 

papéis e regras dos integrantes da família, bem como a habilidade nas estratégias de 

enfrentamento de situações-problema. A segunda, Adaptação Familiar, com 13 itens 

que expressam sentimentos negativos em relação à família, como isolamento, exclusão, 

raiva, vergonha, relações agressivas de brigas e gritos, irritação, incompreensão, e ainda 

percepção de competição na família, interesse e culpabilidade entre os membros em 

situações de conflito. O terceiro fator, Autonomia Familiar, com 8 itens, referindo-se à 

percepção de autonomia que o indivíduo tem de sua família, o que denota relações de 

confiança, privacidade e liberdade entre os membros da família.  

Há uma medida de pontuação e percentis do grupo nas três dimensões e 

pontuação total, independente de sexo, e outras duas específicas para diferenciação 

entre sexo masculino e feminino. As categorias para interpretação dos resultados são: 

baixo, médio-baixo,  médio-alto e alto (BAPTISTA, 2009). 

Entrevista semi dirigida 

A entrevista segundo Bleger (1987) é um instrumento fundamental do método 

clínico e é, portanto, uma técnica de investigação científica em Psicologia. A técnica 

tem seus próprios procedimentos, com os quais não só se aplica e verifica, ao mesmo 

tempo, se aplica o conhecimento científico. A entrevista entre outras razões identifica 

ou faz coexistir no psicólogo as funções de investigador e de profissional, já que a 

técnica é o ponto de interação entre a ciência e as necessidades práticas. O autor afirma 

que é desta maneira que a entrevista alcança a aplicação de conhecimentos científicos e, 

ao mesmo tempo, possibilita identificar aspectos relacionados a vida cotidiana do ser 

humano ao nível do conhecimento científico e da elaboração científica, num processo 

ininterrupto de interação. 

 De acordo com Ocampo e Arzeno (2003), a entrevista se caracteriza também 

pela possibilidade do entrevistado expor livremente suas experiências de vida. Bergeret 

(2004) descreve características da entrevista psicológica, em que o entrevistado não se 

limita a passividade como em um interrogatório ou um exame técnico, o sujeito coloca-
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se num lugar ativo e organizador do seu próprio modo de comunicação com o 

psicólogo. 

Bergeret (2004) afirma que a entrevista não é um interrogatório, mas uma 

escuta. Para isso, as condições materiais (espaço físico e tempo) e condições afetivas 

(empatia, disponibilidade e autenticidade) apresentam-se com extrema importância. O 

autor também propõe uma divisão da entrevista psicológica em duas partes, sendo a 

primeira seria uma escuta, em que o indivíduo poderia ficar o mais a vontade possível, 

configurando-se como uma comunicação espontânea. Já a segunda parte visa a obtenção 

de informações sobre aspectos não explorados durante a primeira etapa. 

3. 4. Procedimentos para coleta dos dados 

A princípio foi estabelecido contato com os responsáveis pela instituição, para 

apresentar os objetivos da pesquisa, seu caráter acadêmico, informando sobre os 

aspectos éticos envolvidos e os procedimentos do estudo. Após esse contato inicial, foi 

solicitada autorização para realização da pesquisa com os adolescentes da instituição. 

Com essa autorização (Anexo B), o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da 

Universidade Metodista de São Paulo para ser avaliado.     

 Após a avaliação e aprovação do Comitê de Ética da Universidade Metodista 

(Anexo C), foi agendado um encontro com os responsáveis pela instituição, com o 

intuito de retomar as condições apresentadas anteriormente e providenciar os 

encaminhamentos necessários para execução do estudo. Feito isto, foi entregue aos 

participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A), para 

que seja autorizado pelo responsável legal do adolescente, que foi lido e assinado por 

aqueles que voluntariamente consintam em participar da pesquisa. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi entregue em duas vias, sendo que uma via 

permaneceu com os participantes e a segunda arquivada pela pesquisadora. 

Após aprovação do TCLE e manifestação do interesse em contribuir com a 

pesquisa, foi realizado a aplicação coletiva do Inventário de Percepção de Suporte 

Familiar (IPSF), em sala previamente disponibilizada pela instituição. A partir do IPSF 

respondidos, foi realizada uma seleção aleatória dos participantes para a segunda etapa 

da pesquisa, sendo realizada cinco entrevistas com os adolescentes. 
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3. 5. Procedimento para análise dos dados 

A análise do Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) foi conduzida a 

partir dos critérios referidos na descrição do instrumento, enquanto que o material 

obtido com a entrevista foi tratado por meio da análise de conteúdo, que segundo Bardin 

(1977) consiste no tratamento da palavra ou dos documentos, considerando as 

expressões, buscando compreender o que está por trás das palavras estudadas, para este 

procedimento utilizam-se categorias construídas a partir das entrevistas ou dos 

documentos. 

A partir do processo de sistematização e categorização do conteúdo das 

entrevistas, associado com os resultados do IPSF, foi realizado uma análise a partir dos 

conceitos apresentados no instrumento. 
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 4. ASPECTOS ÉTICOS  

O artigo um da resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia afirma 

que toda pesquisa em Psicologia com seres humanos deverá estar instruída de um 

protocolo, a ser submetido à apreciação de Comitê de Ética em Pesquisa, reconhecido 

pelo Conselho Nacional de Saúde, como determina a resolução MS 196/96 do CNS. 

Todos os adolescentes e os seus responsáveis legais foram orientados sobre a proposta 

do trabalho e a natureza acadêmica deste estudo. Sendo solicitado ao responsável pelos 

adolescentes o preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo que as informações prestadas nos instrumentos seriam 

utilizadas para fins acadêmicos e mantidas sob total sigilo. Ressalta-se que não houve 

qualquer tipo de símbolos, marcas ou números que possibilitem, no futuro, identificar o 

participante e os instrumentos por ele preenchidos. Além disso, a participação não 

acarretou desconfortos ou riscos previsíveis para a saúde. 

 O participante da pesquisa pôde desistir de sua participação a qualquer 

momento e não sendo penalizado de forma alguma em função de sua desistência – 

estando totalmente livre para continuar ou encerrar sua participação. Vale ressaltar que 

não houveram casos de desistência. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados, inicialmente, a partir da 

Percepção do Suporte Familiar (IPSF), sistematizado a partir do levantamento de dados 

quantitativos obtidos através da aplicação do referido inventário. Neste caso, estaremos 

apresentando os resultados em forma de frequencia absoluta (fa) e frequencia relativa 

(fr),  identificando  dados com relação à gênero, escolaridade, características da família 

e a percepção de suporte familiar. A seguir são apresentados os fragmentos, que 

representam recortes dos relatos verbalizados pelos adolescentes obtidos através das 

entrevistas individuais, afim que se ampliar a análise da relações entre o suporte familiar 

e as vivências desses adolescentes.  

5.1. Caracterização dos participantes 

Participaram deste estudo 84 adolescentes, com idade entre 13 e 20 anos, em 

cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade no município de São Bernardo do Campo – SP. 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes com relação a gênero 

 N (fa) % (fr) 

Feminino 04 4,8 

Masculino 80 95,2 

Total 84 100 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes com relação a modalidade de medida 

socioeducativa 

 N (fa) % (fr) 

Liberdade Assistida 72 85,7 

Prestação de Serviços à 

Comunidade 

12 14.3 

Total 84 100 
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 É possível identificar na Tabela 1 que a maioria dos participantes (fr = 95,2 %) 

são do gênero masculino. Compreende-se que este indicador não se refere apenas ao 

estudo em questão, na medida em que, há um predomínio de adolescentes do gênero 

masculino no cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE). 

 Conforme o levantamento nacional de atendimento socioeducativo ao 

adolescente em conflito com a lei, Brasil (2011), os adolescentes do gênero masculino 

correspondem a 94,94% (fr) da população em cumprimento de MSE. 

 O mesmo documento, Brasil (2011), discute este perfil dos adolescentes a partir 

de uma perspectiva cultural que é atravessada por relações desiguais de gênero em 

múltiplas esferas sociais, no campo das oportunidades de inserção no mundo do 

trabalho, representações sociais e de papéis na sociedade. 

5. 2. Escolaridade dos participantes 

Tabela 3 – Distribuição dos participantes em relação a escolaridade 

Nível de escolaridade N (fa) % (fr) 

Ensino Fundamental II Incompleto 46 54,8 

Ensino Fundamental II Completo 8 9,5 

Ensino Médio Incompleto 21 25 

Ensino Médio Completo 2 2,4 

Total 84 100 

Nota-se que a maioria dos adolescentes (fr = 54,8%) não concluiu o Ensino 

Fundamental II, ou seja, possuem escolaridade a baixo da média nacional em relação ao 

esperado pela faixa etária. Segundo O Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF, 2011), a escolaridade média de um adolescente brasileiro de 15 a 17 anos 

refere-se a 9 anos de estudo, correspondendo ao Ensino Fundamental completo. 

Segundo Assis (2001), mais 70% dos adolescentes em conflito com a lei já 

abandonaram a escola. As principais alegações dos jovens eram: inserção precoce no 

mundo do trabalho, dificuldade em conciliar escola e trabalho, o desentendimento com 

professores e colegas, constantes reprovações, as dificuldades de aprendizagem, 

instabilidade nas moradias, problemas emocionais e de saúde. 
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A baixa escolaridade e o chamado fracasso escolar resultam de um processo de 

exclusão que tem suas origens nos primeiros anos de vida dos adolescentes, visto as 

condições de precariedade da educação e dos métodos de ensino (UNICEF, 2011).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e a Lei de Diretrizes de 

Base – LDB (BRASIL, 1996) preconizam a universalização ao acesso à educação, 

sendo direito de todas as crianças e adolescentes no país. 

Atualmente muitos pesquisadores e profissionais que atuam na execução das 

Medidas Socioeducativas tem discutido sobre a função e o papel da escola na vida 

destes adolescentes, problematizando de que maneira a escola configura-se como um 

fator de risco ou de proteção aos adolescentes em conflito com a lei. Segundo o último 

relatório da UNICEF (2011) sobre a situação da adolescência brasileira, concluiu-se que 

as crianças e adolescentes chegam à escola, mas muitos deles não conseguem aprender e 

conquistar avanços em sua escolaridade por uma série de fatores relacionados à 

qualidade da educação e à precariedade do ambiente de aprendizagem. Visto que muitas 

vezes são pouco estimulados e apoiados, além de serem algumas vezes pressionados a 

contribuir para a renda familiar, crianças e adolescentes iniciam um ciclo de repetências 

e acabam abandonando os estudos. À medida que as séries escolares avançam, 

aumentam os índices de distorção idade-série e de evasão. 

A baixa escolaridade é uma vulnerabilidade, porque impõe 

limites às oportunidades que têm e terão os adolescentes ao longo 

de toda a sua vida. Afinal a educação é um direito humano 

fundamental e toda criança e todo adolescente têm direito a ela. 

Receber educação de qualidade é condição sine qua non para o 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades (UNICEF, 2011, p. 

31). 

A escolaridade dos adolescentes em conflito com a lei apresenta-se como um 

indicador de uma condição vulnerável de vida, desta forma, a partir da regulamentação 

legal do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) segundo o Art. 82 

as instituições de atendimento das Medidas Socioeducativas e os Conselhos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente devem garantir a inserção dos adolescentes na rede pública 
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de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas 

etárias e níveis de instrução (BRASIL, 2012). 

5.3. Caracterização da configuração familiar 

 

Todos os adolescentes pesquisados residiam com a família de origem (mãe e pai, 

apenas com o pai, apenas com a mãe ou com a tia). Nas residências dos adolescentes 

viviam também irmãos, sobrinhos e outros parentes. 

Tabela 4 – Distribuição dos participantes conforme a configuração familiar, segundo o 

IPSF 

 N (fa) % (fr = ) 

Monoparental chefiadas pela mãe 36 42,9 

Monoparental chefiadas pelo pai 3 3,6 

Nuclear 34 40,5 

Outras  1 1,2 

Total 84 100 

Nota-se que o modelo familiar dos adolescentes pesquisados é heterogêneo, não 

havendo possibilidade de afirmar uma uniformidade na caracterização das famílias, na 

medida em que, 42,9% (fa = 36) são famílias monoparentais chefiadas por mães e 

40,5%, ou seja, 34 são famílias nucleares.  

Segundo Muller, Barboza, Oliveira, Santos e Paludo (2009) em seu estudo, 

afirmam que as configurações familiares de adolescentes em conflito com a lei são de 

maneira geral famílias nucleares, reconstituídas e monoparentais.  

Na pesquisa em questão nota-se que nenhum adolescente mencionou possuir 

uma família reconstituída. Considera-se importante ressaltar que independente do 

arranjo familiar dos adolescentes, segundo Winnicott (2005.1), as crianças e jovens que 

vivem em lares que não correspondem as suas necessidades, à estrutura da vida torna-se 

quebrada, ela deixa de sentir-se livre, tornando-se inquieta, angustiada, e se tiver 

esperança tratará de procurar apoio com os avós, tios, tias entre outras pessoas que 

possam oferecer segurança para desenvolver-se e caminhar para independência. 
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Desta forma, vale ressaltar que independente da configuração familiar é 

fundamental à criança e ao adolescente a possibilidade de encontrar segurança para o 

amadurecimento e para a construção de novos caminhos, podendo encontrar este apoio 

na família de origem, na família ampliada, na escola ou na comunidade. 

5.4. Percepção de Suporte Familiar 

A percepção de suporte familiar dos adolescentes pesquisados refere-se ao 

quanto os mesmos percebem as relações familiares no âmbito da afetividade, autonomia 

e adaptação. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos participantes conforme sua percepção de suporte familiar 

 

 Afetivo 

Consistente 

Adaptação 

Familiar 

Autonomia 

Familiar 

Somatória 

dos fatores 

 N (fa) %(fr) N(fa) %(fr) N(fa) %(fr) N(fa) %(fr

) 

Alto 20 23,8 9 10,7 10 11,9 10 11,9 

Médio Alto 25 29,6 14 16,6 7 8,3 15 17,9 

Médio 

Baixo 

24 28,6 26 31 28 33,3 31 36,9 

Baixo 15 17,9 35 41,7 39 46,4 28 33,3 

Total 84 100 84 100 84 100 84 100 

 

Os adolescentes apresentaram respostas com relação a afetividade e consistência 

das relações familiares que apontam em sua maioria (fr = 58,2%) uma expressão da 

afetividade entre os membros da família sendo predominantemente médio-alta à médio-

baixa. Isto pode significar que alguns fatores como o interesse, a proximidade, o 

acolhimento, a comunicação, a interação, o respeito, a empatia, a clareza nas regras 

intrafamiliares corresponde à média nacional, visto que segundo Baptista (2009) o 

manual de avaliação do instrumento indica uma pontuação média correspondente a 27 
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pontos, concentrando a população por ele pesquisada com uma percepção médio-baixa 

da afetividade familiar. 

No que tange a adaptação familiar alguns sentimentos e comportamentos 

negativos em relação à família, como raiva, isolamento, incompreensão, exclusão, não 

pertencimento, vergonha, irritação, relações agressivas, competição, relações de 

interesse e culpabilização entre os familiares. Identifica-se que 72,7% dos participantes 

percebem sua adaptação na família como baixa ou médio-baixa. Sobre esta questão, 

Baptista (2009) identificou em seus estudos que a pontuação média da população 

pesquisada corresponde a 21 pontos, indicando uma percepção de adaptação familiar 

médio-baixa. 

Com relação à autonomia familiar percebe-se que 79,7% dos adolescentes 

pesquisados percebem as relações de confiança, liberdade e privacidade entre as pessoas 

da família como baixa à médio-baixa. 

De maneira geral, observa-se que os adolescentes possuem uma percepção de 

suporte familiar médio-baixa a baixa, ao recorrer às estatísticas de pontuação e as 

classificações da população estudada por Baptista (2009), identifica-se que a maior 

parte das pessoas possuem uma percepção de suporte familiar médio-alta.  

Esta diferenciação da população geral estudado por Baptista (2009) pode se dar 

pela condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes e pelas condições de 

vulnerabilidade que estão expostos. 

Quando relacionado as duas MSE em meio aberto (Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade) com os três fatores (afetivo consistente, adaptação 

e autonomia familiar) não é possível identificar correlação entre as variáveis, no 

entanto, nota-se uma percepção de suporte familiar mais positiva por parte dos 

adolescentes que cumprem MSE de PSC (Prestação de Serviços à Comunidade). 

Com relação ao fator afetivo consistente identifica-se uma percepção médio-

baixa entre os adolescentes que cumprem LA (Liberdade Assistida) e médio-alta entre 

os adolescentes em cumprimentos de PSC. Já com relação a adaptação e autonomia 

familiar os adolescentes em cumprimento de LA percebem um suporte familiar destas 



 46 

dimensões baixo, enquanto os adolescentes que cumprem MSE de PSC percebem 

médio-baixa. 

 

Tabela 6- Relação entre a modalidade de MSE e os fatores de percepção de suporte 

familiar 

  Afetivo 

Consistente 

Adaptação 

Familiar 

Autonomia 

Familiar 

Somatória 

dos fatores 

  N(fa) %(fr) N(fa) %(fr) N(fa) %(fr) N(fr

) 

%(fr) 

 Alto 18 25 7 8,3 7 8,3 9 10,7 

LA Médio Alto 20 27,8 13 15,5 6 7,1 13 15,5 

 Médio Baixo 22 30,6 23 27,4 21 25,0 26 31 

 Baixo 12 16,7 29 34,5 38 45,2 24 28,6 

 Alto 20 23,8 2 2,4 3 3,6 1 1,2 

 Médio Alto 25 29,8 14 16,7 1 1,2 2 2,4 

PSC Médio Baixo 24 28,6 26 31,0 7 8,3 5 6,0 

 Baixo 15 17,9 6 7,1 1 1,2 4 4,8 

 Total 84 100 84 100 84 100 84 100 

 

Os resultados encontrados a partir do Inventário de Percepção de Suporte 

Familiar (IPSF) apontam uma percepção de suporte familiar dos adolescentes médio-

baixa à baixa, indicando certa fragilidade dos vínculos e das relações intra-familiares e 

uma percepção de dificuldades de adaptação familiar, já com relação a autonomia 

familiar, segundo Baptista (2009) algumas populações podem indicar um fator de 

percepção de autonomia familiar correspondente a situações de negligência ou mesmo 

ausência da família nas experiências do individuo. 

Este panorama da percepção de suporte familiar dos adolescentes exige um olhar 

compreensivo sobre o fenômeno, na medida em que, as experiências na família são 

múltiplas e estão relacionadas com inúmeros fatores sociais, culturais e econômicos. 
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Para tanto, realizou-se cinco entrevistas com adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas de Liberdade Assistida, buscando ilustrar os fatores de percepção de 

suporte familiar (afetivo consistente, adaptação e autonomias familiar) e descrever as 

narrativas dos adolescentes com vistas nas relações familiares. 
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5. 5.  Quem são os adolescentes entrevistados em cumprimento de MSE 

  

G
ab

ri
el

 

O adolescente está com 16 anos de idade, mora com a mãe e um irmão em um bairro de classe média de São 

Bernardo do Campo. 

No início de 2012 retornou a escola, após ter permanecido dois anos distante da formação escolar, estando no 8º 

ano do Ensino Fundamental II; no momento o adolescente não está trabalhando. 

Gabriel cumpre Medida Sócioeducativa de Liberdade Assistida, tendo permanecido durante 45 dias internado em 

uma unidade da Fundação Casa, o adolescente e mais dois colegas que tinham atividades no tráfico de drogas, 

assaltaram um estabelecimento comercial e foram abordados com certa quantia em dinheiro, celulares e uma 

arma de fogo. 

L
ea

n
d

ro
 

O adolescente está com 16 anos, mora com seus pais e seus irmãos em São Bernardo do Campo. 

Leandro estuda, está na 1ª série do Ensino Médio e trabalha numa loja de som automotivo. 

O adolescente cumpre Medida Sócioeducativa de Liberdade Assistida, permanecendo aproximadamente 40 dias 

internado em uma unidade da Fundação Casa. Leandro tinha uma atividade de trabalho, como técnico de 

segurança, deixando-a para se inserir no tráfico de drogas, no entanto, o adolescente cumpre MSE por assalto a 

mão armada. 

F
er

n
an

d
a 

A adolescente está com 18 anos, atualmente mora com sua companheira, e durante sua infância oscilou de 

residência vivendo com sua mãe e com sua avó. Fernanda nasceu em São Bernardo do Campo, viveu na Praia 

Grande e retornou a São Bernardo. 

A adolescente não está estudando, sendo que freqüentou a escola até a antiga 8ª série. Fernanda está fora da 

escola há 3 anos. No momento a adolescente não está trabalhando. 

Fernanda ficou recentemente internada numa casa de recuperação de adictos, onde conheceu sua atual 

companheira, que segundo a adolescente, a mesma a deu forças para dar continuidade na Liberdade Assistida e 

retomar alguns projetos de vida. 

A adolescente está cumprindo Medida Sócioeducativa de Liberdade Assistida pela 7ª vez, por motivos distintos, 

tráfico, roubo e assalto. Fernanda apresenta dificuldades para continuidade do cumprimento da Medida, havendo 

desta forma descumprimento de MSE, necessitando cumprir novamente. 

P
au

lo
 

O adolescente está com 18 anos, mora com sua mãe, três irmãs e cinco sobrinhos. Desde que nasceu vive em um 

bairro periférico de São Bernardo do Campo. 

O adolescente não está estudando, interrompeu os estudos no 6º ano do Ensino Fundamental II, sendo expulso e 

remanejado de escolas diversas vezes. Paulo está fora da escola há 2 anos. Atualmente não está trabalhando. 

Paulo cumpre Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e permaneceu durante 45 dias internado em uma 

unidade da Fundação Casa, pois foi flagrado em um roubo de veículo, no entanto, o adolescente também tinha 

vínculo com o tráfico de drogas. 

R
ic

ar
d

o
 

O adolescente está com 16 anos, mora com os pais e seu irmão. Nasceu em um bairro periférico da região de São 

Bernardo do Campo e atualmente vive em um bairro de classe média do mesmo município.  

O adolescente está estudando, cursando a 1ª série do Ensino Médio no período matutino, visto que nos demais 

períodos do dia administra e trabalha em seu lava rápido, que está localizado no bairro em que nasceu. De 

quinta-feira à domingo faz shows de funk pela Grande São Paulo.  

Ricardo cumpre Medida Sócioeducativa de Liberdade Assistida e ficou aproximadamente 30 dias internado em 

uma unidade da Fundação Casa, pois o adolescente e um grupo de amigos abordaram outro adolescente num 

shopping de São Bernardo do Campo, roubando-o. 
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A partir da breve descrição de cada um dos adolescentes entrevistados
2
, é 

possível identificar algumas similaridades entre os participantes com relação à faixa 

etária, características da família, histórico escolar, inserção no mundo do trabalho e 

percurso infracional. 

Algumas das características identificadas entre os adolescentes entrevistados 

correspondem à condição brasileira em relação à faixa etária, como o histórico de 

evasão escolar, as reconfigurações familiares e as dificuldades de acesso ao mundo do 

trabalho formal. 

Ricardo e Leandro diferem-se dos demais adolescentes com relação a 

escolaridade e a configuração da família, ambos vivem com a família nuclear e em 

bairros de classe média da cidade de São Bernardo do Campo, acompanham a trajetória 

escolar conforme a expectativa em relação a faixa etária e possuem atividades 

laborativas. 

Os demais adolescentes relataram um outro percurso de vida, com relações 

descontinuadas na família e na formação escolar, permanecendo períodos evadidos da 

escola e não concluindo o Ensino Fundamental. Gabriel retornou a escola no início de 

2012, com pretensões de permanência e de conclusão do Ensino Fundamental e Médio. 

Um aspecto a ser considerado entre os adolescentes refere-se ao caminho no 

universo infracional, na medida em que, com exceção de Ricardo, os demais 

adolescentes inseriram-se neste universo a partir do tráfico de drogas, desdobrando em 

outros atos infracionais, como roubo e assalto. 

A atividade no tráfico de drogas remete a uma condição vulnerável haja vista a 

situação da ação, as dimensões físicas, o constante perigo de conflito com a polícia e o 

envolvimento com o crime organizado. Huguet (2005) afirma que o tráfico de drogas 

reforça alguns padrões de violência, na medida em que envolve status social a tarefa, 

oferecendo ao adolescente visibilidade no entorno do território e o aproxima de outros 

conflitos inerentes a atividade ilícita. 

                                                           

2
 Os nomes utilizados são fictícios, garantindo o compromisso ético com os adolescentes. 
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Os adolescentes Gabriel, Leandro, Paulo e Fernanda iniciaram o percurso 

infracional a partir do tráfico de drogas, aproximando-se de situações de risco e 

vulnerabilidade, atuando em outras esferas do universo infracional, como o roubo e o 

assalto, enquanto possibilidade de inserção num determinado grupo social, sentindo-se 

pertencentes, reproduzindo o movimento da sociedade, que exclui para incluir, como 

condição de uma ordem social desigual, o que implica numa ilusão de inclusão, 

mantendo todos inseridos, nem sempre de maneira decente e digna, compreendendo o 

lugar da exclusão a partir da dialética inclusão/exclusão (SAWAIA, 2004). 

É a partir desta condição de inclusão perversa que os adolescentes entrevistados 

expressam suas vivências, relatando os impactos deste modelo desigual de sociedade na 

família e em suas histórias de vida. 

Considera-se, desta maneira, o escopo no qual este trabalho se insere, no campo 

da problematização e contextualização da percepção dos adolescentes em relação ao 

suporte familiar com vistas no processo de amadurecimento humano, considerando as 

vicissitudes do desenvolvimento a partir da família e da comunidade. 
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 5.6. Relatos de Percepção de Suporte Familiar dos adolescentes 

Suporte 

Familiar 

Fragmentos selecionados dos  relatos dos adolescentes 

Afetivo 

consistente 

(... aí pergunta dos filhos dele e ele fala meu filho tá na FEBEM, meu filho tá usando droga, meu 

filho tá traficando. Ah eu acho que tipo pra ele é até esqueceu de nós, Gabriel) 

 (...a minha avó percebeu que a minha mãe bebia muito, e tal, então tipo assim, pra minha criação 

minha avó sempre foi mais rígida né. E eu quis ir morar com ela e tipo minha mãe não tava em 

condições de cuidar dela ia cuidar de uma criança de seis anos de idade, Fernanda) 

(....Lá em casa a gente conversa pouco né, eu nem fico dentro de casa direito, Paulo) 

(...ela (mãe)  falou: Se você quiser essa vida pra você de novo... se for pego agora, da próxima vez 

eu não vou mais não, Paulo) 

(...minha mãe nunca me deu atenção, aí já que ela não dava, também não dava atenção pra ela...só 

falava com meu pai, que me dava atenção... depois que aconteceu isso comigo, eu até me 

aproximei mais da minha mãe, que eu fiquei um ano sem falar com ela, aí ela foi na visita, eu vi 

quem é amigo, Ricardo) 

Adaptação (...da molecada, eu era um dos moleques que não tinha nenhuma coisa né? Não tinha vídeo game, 

não tinha computador, não tinha roupa, roupa era os moleques que davam, quando não servia mais 

neles. Aí teve um tempinho ali, que eu atravessei a  ponte e encontrei umas quebrada ali, que é 

comunidade.... entrei nessa vida e comecei a comprar roupa bonita e tal, Gabriel) 

(...acabei batendo nela, ela bateu em mim bastante... ela falou: quero que você vai embora da 

minha casa...peguei umas roupas e fui pra favela né, Fernanda) 

(...A gente de pivete só ficava, só vivia na rua jogando bola...agora também passo o dia todinho da 

rua, Paulo) 

Autonomia  (...meu, você vê tudo o que eu fiz, quando eu saí, minha mãe me deu o carro dela. Então assim, 

você vê que por mais que você tenha feito coisa errada, a família quer te apoiar pra você não voltar 

a fazer coisa errada, Leandro) 

(...eu vinha de Santos pra cá, deixava minha mãe lá e vinha pra cá entende, nos funk, nas balada e 

tal, então minha mãe sempre, também sempre confiou em mim...tanta confiança em mim...só que 

aí chegou a época que tipo assim, eu já tava usando droga dentro de casa, então tipo...ah, minha 

mãe nunca tipo, nunca ligou, porque eu sempre falei que usava, Fernanda) 

(...Tudo o que eu quis eu sempre tive que correr atrás mesmo... meu irmão tudo o que ele queria 

meu pai e minha mãe dava, e eu não, sempre trabalhei, Ricardo) 
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Os resultados advindos da aplicação e análise do Inventário de Percepção de 

Suporte Familiar (IPSF)  indicam uma percepção médio-baixa a baixa no que refere ao 

suporte familiar destes  adolescentes. Embora os resultados de cada um dos fatores 

tenham sido distintos, segundo Baptista (2009), o resultado médio-alto na dimensão 

afetivo consistente retrata uma família afetiva, próxima, com boa interação e 

comunicação. Os resultados da dimensão adaptação familiar exprimem um sentimento 

de incompreensão, isolamento, sentimentos negativos em relação à família e competição 

entre os membros, além de percepção de pouca autonomia para desempenhar suas 

atividades e expressarem-se como pouca liberdade para realizar algumas tarefas, pouca 

privacidade e autorização para sair e fazer coisas que gosta ou mesmo se vestir como 

querem. 

Nota-se que em relação à adaptação e autonomia familiar os adolescentes 

percebem o suporte da família como insuficiente (baixo), embora percebam a presença 

da família, apontando para as relações de proximidade e contanto, no quadro com os 

fragmentos de relatos dos adolescentes é possível identificar este resultado, na medida 

em que os adolescentes retratam a presença da família na história de vida, no entanto de 

maneira pouco consistente e com uma presença real descontinua. 

Há algumas características relativas a adaptação familiar que possuem relação 

com as possibilidades de suporte material e financeiro da família nos relatos dos 

adolescentes; ao compreenderem que adaptação significa a chamada inclusão perversa 

denominada por Sawaia (2004), Gabriel apresenta este prisma da adaptação de maneira 

transversal no que tange o suporte familiar. 

De maneira geral os participantes relatam este não-lugar na família ou no lar 

quando relatam situações relacionadas a adaptação, referindo a situações de violência, 

conflitos e identificação com o espaço coletivo e grupal fora da família. Winnicott 

(2005) retrata uma impossibilidade do adolescente para aceitar falsas soluções para os 

conflitos, dizendo que o adolescente aprende a tolerar o meio-termo, e quando isto o 

ocorre passa a descobrir diversos modos de experimentar a vida, no entanto, para que 

isso aconteça precisa sentir-se seguro e amparado, podendo assim oscilar entre a 

dependência e a rebeldia.  
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Entre os adolescentes entrevistados é possível identificar esta ambivalência entre 

a dependência e a rebeldia, além de um histórico de vivências de privação, para 

Winnicott (2005) estas experiências ocorrem em momentos de dificuldade na família, 

dissoluções, ausências, que podem acarretar em condições de extrema vulnerabilidade. 

Esta definição permeia o conceito da tendência antissocial, na qual identifica-se uma 

tentativa da criança ou do adolescente de obrigar o mundo a reconhecer sua dívida ou a 

reconstruir sua estrutura rompida, isto pode ocorrer com ou sem violência, neste 

momento é que o adolescente encontra no grupo as possibilidades de vivência desta 

expressão com a possibilidade de experimentar com espontaneidade novas realidades. 

Nesse contexto de amadurecimento dos adolescentes e das relações na família, 

se faz necessário levar em conta as múltiplas dimensões envolvidas na problemática, 

considerando inclusive a carta magna do Brasil e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente que preconizam os cuidados das crianças e adolescentes como função e 

dever do Estado, da sociedade civil e da família; a pesquisa em questão buscou 

aprofundar-se na dimensão da família e de seu suporte para o amadurecimento saudável 

dos adolescentes em conflito com a lei, para tanto, a seguir será apresentando relatos 

dos adolescentes entrevistados que ilustram com cautela algumas experiências 

psicossociais na família. 
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5.7.  Narrativas de vida e a percepção dos adolescentes sobre suporte familiar 

 

5.7.1. Participante 1 – Gabriel 

O adolescente relata uma situação vivenciada na família enquanto divisor de 

águas em sua história de vida. A separação de seus pais configurou novas relações na 

família e a mudança do padrão socioeconômico da casa. Gabriel menciona a dificuldade 

e o sofrimento de crescer sem a presença do pai, dizendo (…meus pais se separaram, 

meu pai mora perto de casa, mas não, não conversa muito com a gente, não chega muito 

perto assim, aí tipo, foi difícil não ter um pai né, porque sempre você quer tá ali jogando 

bola com o seu pai, tá ali soltando pipa...). 

Gabriel inicia a entrevista mencionando a separação dos pais como um grande 

conflito familiar e pessoal, apresentando transformações do cotidiano de vida, com 

relação a proximidade com o pai, sua figura de referência e apoio, percebendo uma 

descontinuidade das relações familiares. 

Para Gabriel a separação dos pais se deu pelas vivências de ambos, visto que (... 

eles separaram, foi porque a minha mãe era muito depressiva, sabe, minha mãe era 

muito depressiva ela tomava remédios não adiantava, ela foi pra igreja e na igreja ela 

conseguiu se curar, só que aí meu pai não aceitava que ela ia pra igreja, na época, meu 

pai se drogava, bebia, aí não deu certo, acabou separando).  

Os conflitos individuais dos pais do adolescente demarcaram novas 

configurações e construções para o filho, segundo Saes e Tardivo (2009) um ambiente 

que oferece ou possibilita a criança estabilidade, acolhimento e segurança, não lhe causa 

danos, habilita-o a suportar as falhas do ambiente. Gabriel indica em seu relato certa 

impossibilidade de elaboração e adaptação ao novo arranjo da família, na medida em 

que é afetado no campo dos cuidados básicos necessários para o desenvolvimento 

(alimentação, moradia, saúde, etc) e também na dimensão das relações afetivas. 

O adolescente conta ainda que há uma descontinuidade do pagamento das 

pensões alimentícias do pai quando há brigas e conflitos na família, preocupando-se no 

atual momento com a condição de sua casa, visto que seu irmão completou dezoito 

anos, não tendo mais direitos de receber a pensão. Gabriel tem refletido sobre seus 
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próximos anos de vida, já que (…eu tô com dezesseis vou fazer dezessete, logo mais a 

minha também para, e o que a minha mãe faz tipo, ela ganha a cesta básica dela, ela 

ganha uma cesta básica e tipo, quando eu fizer dezoito tipo, vai acabar tudo, aí eu fico 

pensando, na minha cabeça, eu fico pensando, será que quando eu fizer dezoito, como 

será que vai ser a minha vida? O que será que eu vou fazer? Porque eu não sei mano, 

minha mãe já na maior dificuldade já, dela). 

Há uma preocupação do adolescente com as necessidades materiais e sociais da 

família, visto as condições de vulnerabilidade que estão inseridos, exigindo que Gabriel 

pense e planeje seu futuro, no entanto, o adolescente apresenta inúmeras dúvidas sobre 

sua condição atual e futura. Essas experiências provocam sofrimento, segundo 

Colacique e Rosa (2008) este sofrimento pode paralisar a existência, o desejo e a 

possibilidade de sonhar o futuro, colocando o individuo num não lugar no mundo. 

Gabriel mostra-se insatisfeito com a relação que possui com seu pai, tanto 

afetiva quanto o suporte material (financeiro) que têm um com o outro. Afirmando 

(…ele (pai) é muito bem de vida, ele tem um dinheiro, se ele quisesse, ele comprava a 

casa, deixava  a gente tranquilo por um bom tempo aí, ou abria um negócio, um 

restaurante pra nós ir se virando né? Só que infelizmente, ele tem aquela arrogância no 

coração dele né?). 

A percepção do adolescente de apoio da família é mínima, principalmente em 

relação ao suporte do pai, que mostra-se ausente e pouco identificado com o filho, 

impossibilitando a Gabriel o sensação de ser amado, Bowlby (2006) aponta para esta 

vivencia/sensação de rejeição como caminho para uma impossibilidade de autocuidado 

da criança ou do adolescente, que necessariamente precisa saber e sentir que tem algum 

valor, podendo assim alguém cuidá-la. 

Gabriel menciona nem se lembrar a última vez que encontraram-se e 

recordando-se que quando mais novo, seu  pai realizava tentativas de sedução dos filhos 

com alimentos e presentes. Para o adolescente (…ele (pai) sempre tentou comprar a 

gente, tipo, ele sempre tentou deixar a minha mãe sozinha. Tipo, eu chegava lá em casa 

ia comer e era o que? Arroz pra comer, ia no vizinho pedir um pouquinho de feijão e 

comia com farinha, chegava na casa dele, ele abria um armário com uma pá de 

chocolate, uma pá de bolacha recheada e lá um monte de coisas). 
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Identifica-se um sentimento de exclusão não só social e econômica, também 

afetiva que constituem determinada falha ambiental que, segundo Saes e Tardivo 

(2009), podem despertar ódio e frustrações, inibindo as possibilidade de criatividade e 

reconstrução de laços sociais. 

Gabriel percebe que o pai tem demonstrado pouco cuidado com os filhos, 

dizendo (…ele mora do lado de casa, mas ele nem, ele não dá atenção pra gente, aquela 

atenção que devia dar de pai). O adolescente identifica diferenças entre a família 

ampliada do pai e sua família, dizendo (…meu pai fica com a família dele lá, do lado 

dele, meus tios, minha avó, aí o pessoal tudo de carrão, tudo casona, roupas boa, os 

filhos do meu tio, a filha, tudo estuda em escola particular, aí pergunta dos filhos dele e 

ele fala meu filho tá na FEBEM, meu filho tá usando droga, meu filho tá traficando. Ah 

eu acho que tipo pra ele é até esqueceu de nós). 

Esta relação de distanciamento e pouca afetividade entre o adolescente e seu pai, 

acentua-se também com as dificuldades relativas a manutenção das necessidades básicas 

(alimentação, moradia entre outras), visto que sua mãe está desempregada e apenas 

recebe doações da igreja que frequenta. Gabriel considera sua relação com sua mãe boa 

e menciona que (…ficava pensando: minha mãe é a única pessoa que me ama, porque 

ela, ela realmente tentar se esforçar pra dar alguma coisa pra mim). 

O adolescentes menciona constantemente os prejuízos que sofre por não ter 

acesso a tudo que deseja ou necessita. Afirmando que (…a sociedade hoje em dia, é, 

tipo, discrimina muito a pessoa pelo que ela tem, acaba tipo, dando essa opção pra quem 

não tem condição né, porque igual eu falo, tipo, tem um monte de menina, você passa 

de moto, você  pode levar qualquer uma pra dar um peão, você aparece com uma 

motona, se resolve aparecer a pé, quem vai querer dar um rolê com você de busão? 

Quem vai querer chegar no shopping tendo tipo, que rachar o que comer, um só lanche 

porque não pode comer mais, porque não tem mais dinheiro? Ninguém vai querer fazer 

isso! Quem é a menina que vai querer sair com um moleque eu tipo, tipo, só tem um 

tênis pra andar todo dia aí, e anda sempre com a mesma roupa, tem que revezar tipo, a 

mesma roupa pra ficar zanzando, ah, mó tipo, mó tiração mesmo, eu acho que é mó 

tiração! Eu acho tipo assim que eu vejo, é loucura, mas tipo, é o que hoje em dia vale, 

né). 
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Há uma sensação de inadequação no mundo por parte de Gabriel, ao questionar 

como a família do pai e o pai o veem, pela condição de vulnerabilidade na qual está 

vivendo e em cumprimento de MSE, além das atuais configurações das relações 

humanas pautadas na possibilidade de consumo e no status social. 

Gabriel relembra situações que viveu na transição entre a infância e a 

adolescência com relação ao sentimento de exclusão e privação, dizendo que (…eu e 

meu irmão era, vamos supor, tipo, os moleques da minha rua que tipo, tem muitos que 

tinha algumas horas que antigamente zombavam da nossa cara! Eu acho que na minha 

casa já era tipo, difícil ter uma alimentação da hora, aí teve uma época que tipo, os caras 

cortou a luz de casa, cortou a luz, tá ligado? Aí, tinha que tomar banho tipo, de caneca, 

tipo, esquentar a água e tomar banho de caneca tá ligado? Tipo, é mó humilde né mano! 

Deu quase um mês sem luz. Aí tipo, eu levei o moleque lá pra casa tipo, tô nem aí né 

mano, o cara é meu amigo, o cara vai na minha casa, vai respeitar né meu! Se eu não 

tenho condições, fazer o quê? O que importa é a amizade, levei o cara lá mano, aí eu 

falei assim: espera aí na sala, aí eu fui lá, esquentei a água e subi, tomei um banho né, 

na humildade mano, porque tipo, pra muita gente eu tipo, pra muita gente eu nunca 

passou por isso pode até ser engraçado né meu, mas tá ligado? Tipo, o moleque tipo, 

levantou e começou a zuar e pá, zuar na rua, começou tumultuar na nossa, as roupas 

tipo, dadas, os caras já...era mó sofrimento). 

Gabriel retrata um conflito pessoal que refere-se as dificuldades vivenciadas 

com relação a sua busca por sentir-se incluído e pertencente a um grupo, não 

vivenciando esta experiência o adolescente expressa sua insatisfação e sofrimento frente 

a impossibilidade de viver com segurança, sustentação e apoio do grupos social de 

adolescentes, que instaura um conflito de classe gerado pelas desigualdades e a privação 

emocional e social da família que pudesse oferecer consistência e condições ambientais 

favoráveis ao adolescente. 

Há diversas situações conflituosas apresentadas por Gabriel com relação ao 

acesso à serviços, produtos e ao consumo. Resgatando lembranças da infância, dizendo 

que (…uma coisa que mata, tem gente que fala que não, mas na infância, ainda mais 

pra criança assim, pouca coisa já abala tipo, a estrutura, qualquer coisa tipo, uma 

criança entrando dentro de um bar e não tiver dinheiro pra comprar uma bala e quiser 

a bala, ela começa a chorar e gritar e vai lembrar disso pro resto da vida: que não teve 
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dinheiro pra comprar uma bala. Então acho eu tipo, a infância que..se eu tivesse um 

filho, eu ia tentar dar uma estrutura pra ele, boa pelo menos na infância dele, depois 

tipo, igual eu agora, se eu passar fome, acontecer alguma coisa comigo eu me viro. Eu 

faço qualquer coisa, mas eu me viro, agora quando é uma criança indefesa, que não 

tem nada pra fazer, é difícil). 

Há um anuncio realizado pelo adolescente com relação a falha do ambiente 

indicando uma sensação de fragilidade e sofrimento frente sua história de vida. 

Ocorreram rupturas e descontinuidades que impossibilitaram a Gabriel um ambiente que 

segundo Winnicott (1983) pudesse possibilitar apoio ao sujeito e promoção de espaços 

potenciais para criatividade, investigação e para o amadurecimento humano. 

Nesta sensação de desamparo e pouco suporte do ambiente, Gabriel passou a 

perceber mudanças na vida de seu irmão (...vi meu irmão tipo, começando nisso, vi meu 

irmão andando tipo, arrumadinho, cabelinho, cortava uma vez por semana o cabelo, 

fazia luzes uma vez por semana, meu irmão é mó frescurentinho pra isso, e mano eu 

tinha vontade também, né). 

Gabriel apresenta constantemente o sofrimento vivenciado em sua história de 

vida marcado pelas desigualdades do espaço em que vive e pelas questões dos grupos 

sociais que participa, dizendo (…acho que todo o mundo quer comer uma bolacha, 

comer uma coisa nova, era mó gostoso né mano, quando eu comecei nessa 

brincadeirinha aí, de trampar no radinho (tráfico), eu nem usava droga ainda, ia lá 

comprava um sorvete, comprava chocolate, era mó diversão! Mas só que daí, cai nas 

drogas). 

A possibilidade de ganhos de renda a partir das atividades no tráfico de drogas, 

possibilitou ao adolescente o sentimento de pertença dos grupos, inclusão e adaptação 

as situações apresentadas como adequadas ao universo adolescente. Gabriel aponta que 

(...da molecada, eu era um dos moleques que não tinha nenhuma coisa né? Não tinha 

vídeo game, não tinha computador, não tinha roupa, roupa era os moleques que davam, 

quando não servia mais neles. Aí teve um tempinho ali, que eu atravessei a  ponte e 

encontrei umas quebrada ali, que é comunidade.... entrei nessa vida e comecei a 

comprar roupa bonita e tal! Meu chegar na loja e comprar roupa original, você se sente 

mais feliz, dá mó alegria no coração, assim, sair da loja com a sacola, só que daí depois, 
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me deu aquele negócio ruim dentro de mim, eu trabalhava a noite e prá ficar acordado 

começou aquele negócio de  vamo cheirar um pouquinho! vamo cheirar um pouquinho, 

daí comprar roupa, comida e ir pro peão foi só nos dois primeiros mês, porque depois eu 

conheci a droga.  A droga destrói com a pessoa, a pessoa tem um físico bonito e tal, 

aquela pele que brilha assim, por causa da cocaína, eu me afundei no mundo). 

O tráfico de drogas apresenta-se aos adolescentes como possibilidade de 

inserção no universo do consumo, embora, configure-se como uma atividade ilícita, 

oferece aos adolescentes a possibilidade de ocupar um espaço nos grupos sociais de 

prestigio, sendo valorizada e respeitada pelos demais adolescentes. Gabriel encontra no 

grupo do tráfico de drogas conforto, acolhimento e cumplicidade dos companheiros, 

segundo Dias (2003) a busca por um grupo social para os adolescentes refere-se a busca 

pelo conforto em torno dos interesses e preocupações comuns, mantendo a 

individualidade recuada e protegida. 

Gabriel acredita que a ausência do pai foi decisiva para as mudanças na história 

de vida da família, relatando sobre a inserção de seu irmão em atividades do tráfico de 

drogas (...meu irmão vivia cada dia com celular, um de cada operadora, andando todo 

bonitinho. Aí tipo, vi ele e me perguntava: Por que é que eu não posso? Aí já fui o 

bicho! Eu acho que se o meu pai tivesse ficado em casa, eu acho que ia ser diferente! E 

com o dinheiro que ele ganha, com certeza que tinha, ia tentar uma escola particular 

tipo, numa escola, não é tipo descriminando essas escolas públicas, numa escola 

particular você conhece droga mas é muito mais difícil você conhecer o crime nessas 

escolas, muito mais difícil, porque todo mundo tem condição né, nessas escolas 

querendo ou não, é, lançou um celular e todo mundo na escola tem). 

Há uma incessante busca por sentir-se incluído, independente de situação, o 

sentimento de insegurança de Gabriel é percebido nas situações em que menciona a 

descontinuidade da relação com o pai  e a pouca possibilidade de consumo, oferecendo-

o uma condição de exclusão frente aos demais adolescentes. Tal circunstancia inibi as 

possibilidades de Gabriel caminhar para integração vivendo constantes sensações de 

desilusão e desamparo (WINNICOTT, 1983). 

Neste período Gabriel mantinha atividades no tráfico de drogas, seu irmão 

cumpria MSE em meio fechado, seu primeiro ato infracional foi um sequestro 
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relâmpago seguido de um assalto. Gabriel menciona que a mãe questionava onde o 

adolescente passava as noites, o adolescente dizia (...trampava numa lan house, mas não 

tem como, era muita coisa pra trabalhar numa lan house, aí já começou aquela 

desconfiança e tal). 

Gabriel menciona sobre suas experiências na atividade do tráfico de drogas, 

relacionando o uso abusivo de drogas durante suas atividades, prejudicando sua vida 

com relação ao sono, permanência na escola e distanciamento da família. Segundo o 

adolescente, as vantagens financeiras das atividades no tráfico foram suficientes até o 

momento em que não fazia abuso de drogas, pois passou a utilizar todos os seus ganhos 

para o uso.  

Para o adolescente, neste período (…começou a marmelagem de roubar carro, só 

que não era armado nem nada! Nós tava descabelado, sem dinheiro nem nada pra 

comprar drogas, não tinha dinheiro nem pra comprar arma ainda! Tinha a arma de uns 

camarada ali, mas se perder tem que pagar ainda né. Então nós pegamo uma micha e 

começamo a michar o carro, dentro do carro encontrava um monte de coisa, tipo, de 

valor, DVD, bolsa, roupa, começamo nisso aí). 

Gabriel relata que parte destes atos eram realizados sempre por ele e mais três 

amigos, dizendo que (…começamo a michar o carro, a arma agente tinha deixado só se 

aparecesse alguém, agente só ia mostrar, tipo, pra pessoa se afastar né, da gente, não 

agredir a gente. Aí, quando é dez da manhã, meio dia, duas, três, aí quando chegou 

umas seis horas, aí eu peguei, ali em Santo André, eu enquadrei um barzinho, eu nem 

me recordo direito, onde é que eu tava, não me recordo, aí eu peguei o dinheiro e saí 

fora, aí chegando já ali perto da minha casa no Santo Inácio, subindo uma rua ali perto 

da onde agente ia ficar pra guardar tudo: dinheiro as coisas, a polícia foi e enquadrou, aí 

pegou tudo, não teve ideia, não teve como fazer nada, não teve como reagir, chegou 

duas viaturas e os caras já enquadrando). 

Há uma dimensão do papel e função da grupalidade para a adaptação de Gabriel, 

que encontra em seu grupo social de amigos a possibilidade de sentir-se vivo enquanto a 

eterna busca do adolescente (WINNICOTT, 2005). No entanto, Saes e Tardivo (2009) 

mencionam que o sofrimento e as privações podem transformarem-se em expressões de 

violência contra a comunidade, a família, a sociedade, dizendo que o indivíduo espera 
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que alguma das instâncias ofereça a autoridade e estabilidade ambiental que os impeça 

de prosseguir, oferecendo continência e implicando o sujeito. 

Após este episódio, Gabriel e os demais adolescentes foram encaminhados para 

uma DP, em que permaneceram juntos por aproximadamente três dias e foram 

direcionados para distintas unidades da Fundação Casa, permanecendo em média 40 

dias internados. Neste período Gabriel relata que apenas sua mãe sua namorada foram  

visitá-lo, dizendo (…minha mãe foi, meu pai não! Lá dentro bate mó arrependimento, 

porque você vê a sua namorada lá, pedindo pra você parar com isso: se você quiser 

continuar nessa vida, você fica meu, mas tipo, não vai ser assim não, você pelo menos 

vai ter a vida que nem eu tenho, não vai tentar se afundar mais!).. 

O adolescente identifica a ausência do pai no período pós ato infracional, 

dizendo que (…quando eu fui pra fundação, ele nem queria falar comigo, nem queria 

comentar comigo nada).  

Há uma desintegração da família e dos membros que impedem oferecer ao 

adolescente condições suficientemente boas para que possa acreditar em suas 

potencialidades e sentir-se cuidado. A MSE parece apresentar a Gabriel uma primeira 

interdição e contorno exigindo diálogo e interação entre ele e sua família, na medida em 

que seus pais são convocados a acompanhar o processo, embora seu pai mantenha-se 

ausente da vida do filho, há uma percepção de sustentação por parte do ambiente ao 

adolescente que passa a identificar a emergência por novas relações e experiências de 

vida. 

Gabriel tem planos para seu futuro, embora, identifique que as oportunidades no 

mundo do trabalho para os adolescentes são pouco atrativas, a remuneração é 

insuficiente, comparada a renda que possui em sua atividade no tráfico de drogas. O 

adolescente, pensa em cumprir a MSE e quer dar uma mudada na vida, pretende abrir 

seu próprio estabelecimento comercial e vender lanches com sua mãe. 
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5.7.2. Participante 2 – Leandro 

Leandro relata lembranças de sua infância relacionadas a dificuldades que 

vivenciou e como a família o acompanhou nestas situações, como traumatismo 

craniano, pneumonia, atropelamento, entre outras doenças. Nestas ocasiões o 

adolescente comenta que sempre teve o apoio e o acompanhamento da família em sua 

recuperação.   

O adolescente percebe que sua mudança de ambiente social pode ser 

considerado um aspecto fundamental para as transformações em sua vida. Mencionando 

que quando criança precisou mudar-se e a situação socioeconômica da família agravou-

se. Outra situação identificada por Leandro foi sua mudança de escola (…com cinco 

anos também, entrei numa escola muito boa, a Termomecânica, estudei lá durante nove 

anos, minha mãe e meu pai sempre iam na reunião, chamavam na escola e iam e nunca 

deixou de ir né. Quando eu fiquei na oitava série, teve uma prova, aí quem não passasse 

na prova, ia sair da escola. Infelizmente eu não passei, aí saí, vim pra escola pública). 

É no ambiente da escola que a criança e o adolescente experimentam um lugar 

da diversidade e diferenças, em que ocorre uma ampliação das referências sociais; esta 

escola que amplia as possibilidades de existir nem sempre é encontrada no atual cenário 

da educação pública, a mudança vivenciada por Leandro foi percebida como uma 

ruptura em suas relações e em seu cotidiano. 

Para Leandro sua entrada na escola pública configurou novas relações e maior 

vulnerabilidade, retratando as mudanças em sua vida quando passou a frequentar a 

escola pública, dizendo que passou a perceber que muitos adolescentes podiam comprar 

roupas de marca, eletrônicos e motos, e pensava (…eu to do lado da biqueira, e eu sei 

que as pessoas ganham com isso, mas assim, que muitas pessoas vão presas, mas vê o 

que elas tem, então assim a pessoa fica assim com uma certa ganância com isso, e vê 

Ele tem, por quê eu não tenho? aí acaba entrando. E foi por isso que eu entrei, de 

pessoas, colegas meus, com doze treze anos, andando de carro, andando de moto, 

andando de tudo entendeu? Você vê, você fala: Ele tem! Como que ele ganhou? Ah, foi 

traficando. Então dá dinheiro. Então vâmo). 

Há uma perspectiva com relação a possibilidade de consumo e a busca pelo 

sentimento de pertencimento de um determinado grupo social, na escola 

especificamente, há outros fatores que por si só constituem um ambiente vulnerável, 
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segundo Oliveira e Fulgencio (2010) o cenário escolar atual da escola pública centra-se 

no combate. Alunos de um lado, professores de outro, ambos em times opostos, e 

diretores e coordenadores no meio, sem saber exatamente de que lado ficam, pois a 

escola tornou-se um lugar de sintomas, e profissionais da educação estão se sentindo 

desorientados e desafiados em relação às atitudes dos estudantes. 

Nesse sentido a escola deixa de exercer uma função acolhedora, de apresentação 

de objetos e de permanência de vínculos, caracterizando como um espaço da desordem 

e reprodutora de um contexto socioeconômico marcado pelas desigualdades e pela 

emergência do consumo. 

Leandro menciona que tinha outras atividades, que houve dias que deixou de ir 

para seu trabalho como técnico de segurança para ir a biqueira. A partir destas 

experiências o adolescente relata que saiu com uma chave micha e mais um amigo e 

segundo Leandro (…nesse meio tempo a gente acabou encontrando dois amigos e 

fomos pra minha casa, porque eu tinha uma arma em casa, inclusive carro, só que meu 

pai e minha mãe não sabiam né, aí a gente saiu, foi roubo de carro o dia inteiro, um atrás 

do outro). 

Há uma busca pela reconstrução do sentimento de existir por Leandro, que 

identifica no grupo a esperança de um ambiente consistente, no entanto, Winnicott 

(2005.1) pontua que nessa vivência o indivíduo pode perder o senso de si mesmo e da 

espontaneidade individual. O adolescente coloca-se no mundo a partir de uma relação 

mais agressiva e destrutiva, o que segundo Saes e Tardivo (2009) esta postura passa a 

inibir o impulso criativo, pois depende da capacidade de construção e reparação que foi 

impedida, configurando-se como algo excessivo e incontrolável, havendo uma procura 

pelo controle de autoridades externas. 

O adolescente menciona as ações excessivas e incontroláveis dele e do grupo 

afirmando que em um mesmo dia (…saímos, roubamos carro, roubamos o som de carro, 

loja, padaria e a gente roubou um carro aqui perto ... a gente ia deixar o carro pra pegar 

outro carro, só que o carro morreu e a gente largou, tentou achar outro carro, não 

conseguiu e voltou à pé. E decidimos fazer um assalto no terminal de ônibus). 

A partir destes atos, Leandro foi encaminhado para uma DP em um município 

do Grande ABC, encaminhado para uma unidade da Fundação Casa, permanecendo 
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internado por 45 dias. O adolescente relata que ainda na delegacia sua mãe foi visitá-lo, 

levando-o material de higiene, dizendo (…minha mãe levou tudo o que eu precisava pra 

lá. Levou toalha, escova de dente, levou tudo o que eu precisava ela levou).  

O adolescente percebe que sua família esteve presente em todos os momentos 

(Delegacia, Fundação Casa e Fórum) acompanhando-o. Leandro conta que seu pai disse 

ainda no momento da internação na Unidade da Fundação Casa (…oh,  aqui dentro, eu 

não quero conversar, quero saber como você tá aqui. Não quero saber como vai ser! 

Disse ainda que só queria saber se eu tava bem, se tinha acontecido alguma coisa lá 

dentro. Agora, quando eu saí, o dia que eu saí, ele falou:  Vâmo conversar? falei Vâmo, 

a gente pegou o carro e saiu de carro e no carro eu contei tudo pra ele, desde quando eu 

entrei no crime, que eu comecei a traficar, contei tudo, eu não tinha mais o que 

esconder. Nessa hora, meu pai me abraçou, pediu desculpa pra mim, e ele falou, eu 

devia ter percebido antes. Aí eu falei pra ele pai você não precisa, eu fiz porque eu quis. 

Não foi porque você e a mãe tavam longe de mim. Pelo contrário, eles tavam muito 

perto, querendo saber e eu tentando assim, jogar eles pro lado. Pra jogar um pano por 

cima do que tava acontecendo. E eu contei tudo pra ele, ele ficou super triste né e pediu 

desculpa pra mim, falou que devia ter prestado mais atenção, quando ele percebeu, pra 

mim, quando ele percebeu, que realmente ele viu antes, ele falou pra mim Oh, as 

músicas que você tá ouvindo, eu não quero em casa. Não quero isso, não quero aquilo). 

Leandro relata que sua família não sabia o que estava acontecendo, que tipo de 

infração havia cometido, pedindo para que contasse o que e como havia acontecido o 

assalto, depois deste diálogo com a família o adolescente acreditava que deixariam de 

apoiá-lo tanto quanto antes, surpreendendo-se na audiência ao ver seu pai e sua mãe no 

fórum. O adolescente comentou com seus amigos (…nossa mano, pra você ver como é 

que é, a gente faz as coisas né, o pai e a mãe sempre do lado e a gente só percebe 

quando acontece alguma coisa). 

A intervenção do Estado através da lei e das MSE fomentou à Leandro e sua 

família novas possibilidades de diálogo, proximidade e relações afetivas mais 

consistentes, alguma esfera social pode contornar o adolescente, impedindo que 

continuasse invisível. 
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O adolescente reflete quem estava distante de quem, a família estava distante 

dele ou ele estava distante da família. Surpreendendo-se com a reação da família, 

dizendo (…meu, você vê tudo o que eu fiz, quando eu saí, minha mãe me deu o carro 

dela. Então assim, você vê que por mais que você tenha feito coisa errada, a família 

quer te apoiar pra você não voltar a fazer coisa errada). 

Leandro nota que seu pai busca orientá-lo e colocar limites, como quando o 

lembra de conversas que já tiveram falando sobre suas escolhas musicais, segundo o 

adolescente, o pai teria dito a ele (…que você quer da sua vida? Você quer ser um 

bandido? aí eu mesmo respondi: Não pai. Você é louco? Vou ser bandido? Só que 

assim, eu negava muitas coisas pra ele, escondia muita coisa e eu acho que se eu não 

tivesse escondido, ele teria me trancado e seria melhor). 

Ao mesmo tempo em que o adolescente percebe apoio e confiança da família 

para poder arriscar, há certa indisponibilidade e distanciamento entre os membros da 

família, representada pela dificuldade de diálogo. 

Leandro identifica outras figuras de referência e grupos que o apoiaram e o 

aconselharam após a MSE, uma amiga e sua namorada, relatando (…elas ligaram  em 

casa conversaram  comigo, falou que não precisava né, que, pra mim parar com isso, 

tudo, eu acho assim, se eu não tivesse o apoio de todo o pessoal né, que me ajudou 

mesmo, eu falo, tem um e outro assim que todo o dia ia em casa, todo dia tava em casa, 

por causa disso nunca mais apareceu, nunca mais, nem ouvi falar da pessoa). 

O adolescente percebe ter sentido de apoio de outras figuras de referência que 

não a família, uma amiga e sua namorada, segundo Winnicott (2005) quando há algum 

membro de um grupo de adolescentes com maturidade é capaz de surgir relações 

democráticas e cautelosas, oferecendo oportunidades para integração de outros 

membros. Nesse sentido, a amiga de Leandro ocupa importante papel para seu processo 

de tomada de consciência e responsabilização de seus atos. 

Leandro percebe que o ato infracional e a Medida Sócioeducativa aproximou as 

relações entre os membros de sua família, principalmente por parte dele que menciona 

um desejo de nunca mais viver algo parecido, segundo ele (…porque assim, vê o 

sofrimento do pai e da mãe por causa de você, você se sente muito mal). Dizendo ainda 
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que agora a família está mais unida, fazem passeios juntos, o adolescente relata (…a 

gente saiu junto, foi pra casa da minha prima e todo mundo junto, se fosse antes eu não 

ia, eles iam falar Ah, vâmo lá na casa da sua prima? e eu mano, eu tenho outra festa pra 

ir que eu tinha marcado. E eu não tinha festa nenhuma, eu ia roubar e traficar, 

entendeu?). 

A partir do relato de Leandro é possível identificar um desejo de reparação e 

uma aproximação intensa com a família, como se após o ato infracional os membros da 

família pudessem se enxergar e se compreender, havendo espaço e segurança para viver. 
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5.7.3. Participante 3 – Fernanda 

Fernanda retrata descontinuidades de vínculo e de rotina em sua história de vida, 

a adolescente viveu períodos com sua mãe, pai, avó, nas ruas e em um abrigo, 

retratando que (...minha avó tinha pegado minha guarda da minha mãe porque a minha 

mãe era uma alcoólatra). Complementando dizendo (…a minha avó percebeu que a 

minha mãe bebia muito, e tal, então tipo assim, pra minha criação minha avó sempre foi 

mais rígida né. E eu quis ir morar com ela e tipo minha mãe não tava em condições de 

cuidar dela ia cuidar de uma criança de seis anos de idade). 

A adolescente identifica as dificuldades vivenciadas entre ela e sua mãe, 

assinalando a impossibilidade de cuidados e a falta de acompanhamento por parte da 

mãe, procurando na avó a possibilidade de existir com segurança, confiança e limites.  

Winnicott (1983) ao discorrer sobre os processos de amadurecimento aponta a 

emergência da possibilidade da criança e do adolescente encontrar figuras de referência 

para que na vida adulta possam ou imitar este adultos que lhe ofereceram segurança ou 

possibilidade para construir sua identidade pessoal. 

Quando Fernanda estava com nove anos de idade insistiu com sua mãe para 

morarem juntas (...eu ligava pra minha mãe: Mãe quero ir embora, mãe quero ir 

embora! Minha mãe falou então tá bom, então você vem pra São Paulo. Quando eu 

cheguei aqui, eu fiz dez anos aqui em São Bernardo, quando eu fiz dez anos em São 

Bernardo, minha avó faleceu. Foi o tempo que eu tava na casa do meu pai, ele é rico e 

tal, aí eu fiquei sabendo que ela tinha morrido, fui pra praia e tal, foi aí que eu virei mais 

a minha cabeça ainda). 

Esta fase da vida de Fernanda foi marcada por conflitos e rupturas, como seu 

retorno para casa de sua mãe e a perda de sua avó, que se constituía como uma 

referência de apoio, acolhimento e segurança. Segundo Winnicott (2005) o amor 

primitivo possui um caráter destrutivo pela dificuldade de tolerar e lidar com os 

instintos. No caso da adolescente percebe-se a fragilidade e instabilidade do ambiente 

em sua história de vida, imposibilitando-a suportar as tensões e conflitos, encontrando 

em outros círculos sociais que não à família a possibilidade de acolhimento. 
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Fernanda menciona que nesta época fazia uso intenso de cocaína, álcool e outras 

drogas, relacionamentos sexuais de alto risco e vivências em grupo nas ruas, atribuindo 

parte destas ações a instabilidade vivida com o falecimento de sua avó. (…eu perdi 

minha avó aos dez anos de idade e tava perdida já, foi quando eu perdi minha avó 

realmente eu virei a cabeça mesmo né, não quis mais saber de nada. Então, eu comecei 

a me envolver mais ainda, tipo, eu não tô nem aí né, minha mãe por aí, mas ela tá com a 

minha tia (companheira da mãe). Aí eu fui deixando minha mãe de lado como tipo, um 

armário fechadinho, bonitinho, só chegava lá quando eu tivesse um problema). 

Nota-se a dificuldade de aceitação da perda da avó por parte da adolescente e seu 

afastamento de sua mãe, para Winnicott (2005.1) quando não há correspondência as 

necessidades das crianças implica-se uma ruptura da vida e em um sentimento de 

aprisionamento, tornando-se inquieta e angustiada. Nestas situações da vida da criança, 

Winnicott considera saudável a possibilidade da procura de segurança e acolhimento 

por outras figuras da família ampliada para que assim a criança possa caminhar rumo ao 

amadurecimento.  

Fernanda não identificou estas possibilidades de apoio e suporte em outras 

referências da família, mencionando ainda que a relação com seu pai foi prejudicada 

após o falecimento de sua avó. Dizendo ainda que seu pai tinha planos diferentes para 

seu percurso de vida (...pro meu pai eu, já tinha que tar casada com 21 anos, tivesse 

casa, tivesse faculdade tipo aquela coisa meio do passado mesmo). 

A adolescente apesar das dificuldades com o pai identifica nele uma figura de 

suporte, no entanto, insuficiente para oferecer estabilidade, visto que segundo Fernanda 

(... eu aprontava num lugar e ia lá pra casa dele, muito louca. Chegava duas horas da 

manhã, quatro horas, cinco horas e ele tinha que abrir a porta pra mim, só que teve uma 

vez que a gente estressou feio e eu quase enfiei na cabeça de fazer uma besteira muito 

grande entende? Muito louca que eu ficava quase matei o meu pai e, fui embora pensei 

que nunca mais ia voltar). 

O relato acima confirma os estudos de Saes e Tardivo (2009) que apontam para 

situações de impossibilidade da criança ou do adolescente encontrar alguma estabilidade 

ambiental e emocional, os atos antissociais se repetirão, aumentando as experiências de 

violência vividas pelo indivíduo e tornando-o incapaz de sentir a realidade. 
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Fernanda percebe que a mãe tem grande confiança nela, visto sua autonomia 

(…eu vinha de Santos pra cá, deixava minha mãe lá e vinha pra cá entende, nos funk, 

nas balada e tal, então minha mãe sempre, também sempre confiou em mim...tanta 

confiança em mim, as pessoas que eu falava que eram meus amigos, que ela achava que 

era bom e falava: Oh vocês fica aí o quanto vocês quiserem. Então era todo dia uma 

festa, todo dia, todo dia, todo dia. Só que aí chegou a época que tipo assim, eu já tava 

usando droga dentro de casa, então tipo...ah, minha mãe nunca tipo, nunca ligou, porque 

eu sempre falei que usava). 

Nota-se a partir do relato da adolescente uma vivencia caracterizada por uma 

reação defensiva de sobrevivência. Segundo Outeiral (1998) estas vivências ocorrem a 

partir do desenvolvimento de uma pseudomaturidade ocasionada muitas vezes por 

falhas ambientais no processo de integração do individuo. 

No caso de Fernanda é possível identificar esta reação defensiva de 

sobrevivência na medida em que verbaliza que o fato de receber amigos em sua casa e 

fazer uso de drogas com o consentimento da mãe seria um sinal de confiança. No 

entanto, é possível perceber que a relação da adolescente com sua mãe se mostra pouco 

consistente e conflituosa. 

Fernanda relata que neste período iniciaram-se muitos conflitos entre ela e a 

mãe, desta forma sua mãe retornou a beber excessivamente, ocasionando uma grande 

briga (...acabei batendo nela, ela bateu em mim bastante, tipo, foi aí que eu saí de casa e 

eu falei que nunca mais ia falar, ela falou: quero que você vai embora da minha casa, 

minha mãe, bem bêbada né, Quero que você vá embora da minha casa. Isso foi num 

sábado a tarde, eu fiquei quinta e sexta, cheguei sábado a tarde em casa e ela tava muito, 

muito bêbada né, aí ela me viu imunda, aí eu peguei cheguei em casa acabei tomando 

um banho, aí meu telefone tocou, falei: Ou, tô em casa, vem aqui na frente né. É, aí 

minha mãe não gostou, me mandou embora de casa, peguei umas roupas e fui pra favela 

né). 

Fernanda menciona sobre a relação de confiança entre ela e a mãe, no entanto, 

relata uma situação pouco amparada e sustentada pela mãe. Segundo Outeiral (1998) a 

confiança é fundamental para a relação do adolescente com o mundo, e se constitui a 

partir das primeiras relações da criança com o ambiente e sua família. O autor remete 
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esta relação de confiança ao posicionamento da família que tem a possibilidade de dizer 

não e sim quando necessário, estabelecendo assim o limite que dará ao jovem mais tarde 

a segurança suficiente para não precisar desafiar o “mundo” através da sexualidade, das 

drogas, da velocidade e da agressividade.  

Neste período Fernanda já tinha atividade no tráfico de drogas, que segundo ela 

(…eu trabalhava todo dia no tráfico eu trabalhei quatro anos pro tráfico, então era tipo 

assim, tudo o que acontecia era falado pra mim, então minha mãe começou a estranhar 

muito, porque o meu telefone não parava de tocar, tipo eu tava com o celular hoje, 

amanhã eu já aparecia com outro celular, eu tava com, tipo, eu tava sem roupa, ah, 

então, já tava com dinheiro pra comprar, então ela começou tipo, foi acordando, 

acordando, acordando pra realidade, então ela começou a tipo, mais, pegar no meu pé e 

falar mais, o que que tá acontecendo, porque você tá fazendo isso, que você tá 

aprontando que tá ganhando dinheiro, porque que você tá com tanto celular dentro de 

casa e aí eu comecei a ficar traficando, aí chegou uns dois anos de trafico eu tinha 

comprado uma arma pra mim, coloquei dentro de casa, escondi e tal, foi nessa época 

que fui expulsa de casa). 

Fernanda retrata uma relação com sua mãe marcada por oscilações, em algumas 

ocasiões percebe-se contida e em outra abandonada. Esta dualidade vivida pela 

adolescente segundo Outeiral (1998) atravessa o desejo pela liberdade e o sentimento de 

abandono com a falta do controle familiar. A adolescente relata estas dificuldades na 

família, mencionando identificar que sua mãe havia percebido seus comportamentos e 

passou a questioná-los, no entanto, a comunicação e a relação foi falha e caminhou para 

uma ruptura com a expulsão de Fernanda de sua casa. 

Outeiral (1998) menciona que a comunicação da família no momento de conflito 

geralmente se prejudica, o adolescente retorna aos estágios primitivos de onipotência e a 

família desintegra-se. O autor afirma que neste momento instaura-se a confusão e o 

diálogo se torna impossível, impedindo qualquer tipo de negociação. Nesta 

circunstância a onipotência do adolescente é valorizada e há um impedimento de 

vivência da hierarquia familiar, para o autor esta vivencia ajudaria a estruturar o 

sentimento de respeito pelo outro, pelo limite do outro, o que dificulta a delimitação dos 

papéis sociais e dos valores da família. 
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Neste período em que Fernanda saiu de sua casa, já mantinha suas atividades 

com o tráfico de drogas (…aí conheci umas meninas, que eu não conhecia antes, mas já 

tava na favela fazia dois anos trabalhando no tráfico, conheci as meninas e nessa casa, é, 

é um barraco, nesse barraco moravam três meninas, então, aí eu fui morar lá, eram 

quatro meninas, a gente morou em quatro pessoas lá dentro, é, o barraco era utilizado 

pra tudo, pros traficantes, pelos usuários, pra tudo, foi quando eu comecei a falar que eu 

não, que eu não aguentava mais, precisava de dinheiro, precisava de dinheiro prá sair de 

lá). 

Percebe-se que Fernanda encontra-se com o grupo de meninas da comunidade 

em condições vulneráveis, buscando na socialização grupal acolhimento para seu 

isolamento, Winnicott (2005) descreve que a adolescência é essencialmente um período 

de isolamento, caracterizando todo relacionamento entre indivíduos ou a tentativa de 

socialização parte de uma posição de isolamento. É a partir dessa busca por um espaço 

que os grupos de adolescentes configuram-se como agrupamento de indivíduos isolados 

que buscam formar um agregado por meio da identidade de gostos e de experiências de 

vida. 

No caso de Fernanda identifica-se que a mesma procurou acolhimento e suporte 

de um grupo, no entanto, o grupo não desempenhou um ambiente sufucientemente 

adequado, mostando-se insuportável a convivência num espaço de exposição e 

vulnerabilidade como o que vivia. 

Foi nesta época que Fernanda cometeu o primeiro roubo (…eu fui roubar, tava 

sem dinheiro, precisava pagar algumas coisas, fui roubar, cheguei fui, fui roubar uma 

casa, é, fui e deu certo, tudo certo, porque deu quatrocentos e cinquenta reais pra cada 

um, porque a gente era em três, então, a noite inteira foi a maior festa na favela). 

Nota-se que a adolescente vivenciava inúmeros conflitos e rupturas neste 

período e havia uma constante busca por um posicionamento do mundo que segundo 

Winnicott (2005) seria a procura pela obrigatoriedade do reconhecimento da sua suposta 

dívida ou a tentativa de fazer que o mundo reconstrua a estrutura rompida. 

Fernanda relata que sua experiência de vida neste barraco na favela foi 

conturbada, tendo ficado aproximadamente três meses fora de casa e fazendo uso 
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contínuo de cocaína, relatando que ao final do terceiro mês sua mãe foi procurá-la na 

favela. Quando foi avisada por um grupo de adolescentes que sua mãe estava 

procurando-a, dizendo (…aí as meninas chegou em mim falou “ Oh, a sua mãe disse 

que tá te procurando, que você fugiu de casa e tal). Segundo Fernanda sua mãe  

(…chegou a dar queixa várias vezes, saiu de casa, foi dar queixa, colocou foto minha, é, 

eu, peguei, cheguei na frente dela e falei assim: Em primeiro lugar eu não fugi de casa, a 

senhora que me mandou embora, chamo ela de senhora, foi a senhora quem me mandou 

embora e assim eu acho que, do jeito que eu quero a senhora não quer, eu não tava boa 

pra você?). 

A busca pela continência do mundo é vista pela adolescente pelo gesto de sua 

mãe ao procurá-la. ”As crianças querem dos pais algo além do amor; querem algo eu 

continue vivo mesmo quando os filhos são odiados, ou fazem por sê-lo” (WINNICOTT, 

2005, p. 64). 

Fernanda apresenta um sinal de esperança ao identificar o afeto e o cuidado de 

sua mãe por ela, no entanto, como mencionado acima, não se configura suficiente, visto 

as inúmera rupturas vivenciadas por ela na relação com a mãe. Inclusive, é a partir deste 

episódio Fernanda relata que não vive mais com a mãe por estas brigas com ela e com a 

tia (companheira da mãe), para a adolescente (…pelo fato de eu já ter feito um monte de 

coisa, pelo fato de eu já ter traficado, roubado, não sei o quê, até matar eu já matei) 

também é um motivo para não conviver mais com a mãe e a tia. 

A adolescente percebe-se sem lugar na vida de sua família, assumindo uma 

identidade antissocial, Winnicott (2005) menciona que o menino ou a menina não 

querem ser entendidos, e que a adolescência é uma fase que precisa ser efetivamente 

vivida e é essencialmente uma fase de descoberta pessoal, em que cada um se encontra 

numa determinada experiência de vida, num problema da existência. Fernanda, no 

entanto, se percebe num não lugar de existência e de convivência cotidiana na família e 

nos demais grupos sociais. 

A adolescente foi encaminhada diversas vezes para tratamento pelo uso abusivo 

de álcool e outras drogas, passando um período no CAPSinfantil, relatando que (…foi 

incrível, assim no Natal, eu tava no Rudge no CAPSi, eu tava lá tal, aí eu já tava ficando 

com um menino e sei lá, tava eu e uma colega, todos, os dois são de menores, a menina 
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mora num abrigo e ele mora na casa da mãe dele. É, a gente tava no CAPSi e tal e todo 

mundo pensou, a na verdade assim começou assunto de dinheiro “Ah, vamo fumar um 

beck” “Ah, então eu também mas tô sem dinheiro e agora?” “Ah, agora a gente vai 

procurar.” Aí tipo, num passeio que vai e volta, tava tendo saidinha de banco, aí tipo né, 

vamo lá, aí tipo chegou na metade do caminho a gente, roubou a saidinha de banco, 

saímo correndo, chegou na metade do caminho, aí eles tipo, é, como se diz, é, a gente 

pegou e tava correndo e eles pararam numa rua de frente com a gente, então tipo, devia 

ter trocado de roupa e já tava tudo em ordem então, a gente ficou um olhando pra cara 

do outro só que tipo, não tem como, se você faz uma coisa errada, com certeza não é tão 

simples pra entender, então a gente tava, com aquele carro, então agente foi pego pelo 

carro, não pela saidinha). 

A adolescente nesta ocasião foi encaminhada para uma DP, sendo direcionada 

para uma Unidade de Internação Provisória da Fundação Casa, até então não se sabia 

que a mesma já havia descumprido a MSE, segundo ela, em outra ocasião foi abordada 

na rua (…eles puxam pelo RG né, que você tem uns negócio pra cumprir tal, então eles 

tinham passado pro juiz, pro juiz foi falado que fui pega fazendo alguma coisa e foi 

passado pra ele então, aí tive que continuar assinando - cumprindo MSE). 

Fernanda posiciona-se frequentemente na oscilação, entre a rápida alternância de 

independência e dependência, em suas vivências é possível identificar a busca por uma 

ligação com o mundo em que possa sentir-se real, viva. Na medida em que reconhece 

sua identidade a partir da possibilidade constante de transgressão, visto que ultrapassa 

os limites da lei. A família e o Estado mostram-se insuficientes para a adolescente, não 

oferecendo a possibilidade de continência, segurança e confiança para viver sua 

identidade pessoal, conforme Winnicott (2005) poder sentir e viver o que deve ser 

vivido sem ter de conformar-se a um papel preestabelecido. 

Após o período de internação em uma Unidade da Fundação Casa, Fernanda 

relata que ficou internada numa casa de recuperação para pessoas que fazem uso 

abusivo de álcool e outras drogas, onde conheceu sua atual companheira com quem vive 

no momento, mencionando não ter contado para os país que ambas vivem juntas, mas 

que são amigas. A adolescente tem tido contato esporádico com os país, com quem 

segundo ela (…agente vai poder contar sempre, ainda mais agora que minha mãe e a tia 
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estão limpas). Fernanda pretende retornar a escola e disse que pensa em ser educadora 

social como os profissionais da instituição que executa as MSE. 

Fernanda demonstra certa esperança e confiança no futuro, conseguindo 

planejar-se a curto prazo, no entanto, mostra-se pouco consistente para desafiar seus 

conflitos, tendo que se transpor a um processo de responsabilização sobre seus atos e 

sobre suas possibilidades de vincular-se a sociedade , sua família e demais grupos sem 

sentir segundo Winnicott (2005) a ameaça iminente da perda da própria identidade. 
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5.7.4. Participante 4 – Paulo 

Paulo quando entrevistado, logo retrata sua insatisfação por não conhecer seu 

pai, relatando algumas situações em que a sua mãe expõe a história de maneira pouco 

cautelosa, (…minha mãe falou que desde quando eu nasci que ele (pai) foi embora), 

além de depreciar a figura do pai, dizendo (…faz tempo que ele foi embora... minha 

mãe fala que ele era ruim). 

Há um sentimento de abandono vivenciado por Paulo com relação a ausência de 

seu pai, representado pelo sentimento de uma falha ambiental sobre a fragilidade da 

história de vida do adolescente, principalmente sobre a participação e demonstração de 

interesse de seu pai. 

Quando o adolescente fala sobre o pai recorda-se de uma situação em que busca 

o conforto da mãe, relatando (…eu só tenho uma foto dele (pai) e levei lá prá cima né,aí 

ela já começou a me zuar, aí eu perguntei: será que o pai vai voltar pra casa, porque eu 

tenho vontade de ver ele, aí a mãe disse: é , também, você nunca viu ele! Foi embora faz 

tempo). 

Há uma percepção de Paulo sobre a ausência de uma figura como o pai, com 

quem possivelmente pudesse reclamar, amar, odiar ou temer (WINNICOTT, 2005); e 

sua mãe mostra-se pouco sensível a seu sofrimento, não o confortando suficientemente 

para que pudesse sentir-se amparado frente as tensões da vida. 

Quando Paulo expõe sua história possivelmente sente-se vulnerável e logo 

afirma (…eu tenho um padrasto, primeiro todo mundo conheceu ele, aí ele não ia em 

casa, fiquei com ele, e ele é tipo meu pai... pra mim ele é meu pai). 

Paulo demonstra afeto e satisfação por considerar o padrasto como um pai, no 

entanto, o adolescente inicia seu relato de vida dizendo sobre seu pai biológico que o 

deixou, demonstrando insatisfação e ao mesmo tempo buscando encontrar uma figura 

de referência e cuidado como o padrasto. 

Embora o adolescente busque apresentar um ambiente e uma vivência segura na 

família, também menciona sobre suas insatisfações com relação a confiabilidade e 

disponibilidade da família, afirmando (…lá em casa a gente conversa pouco né, eu nem 
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fico dentro de casa direito), o adolescente retrata aspectos da dinâmica da família e de 

seu cotidiano, ilustrando tal situação associada a características territoriais, do bairro 

onde vive (…lá no Parque São Bernardo é assim, né! A gente de pivete só ficava, só 

vivia na rua jogando bola! Soltando o pipa... só vivia na rua, jogando bola, indo pra 

escola e só, vivia na escola e ia jogar bola! Aí ia dormir..jogar bola e acordar e jogar 

bola de novo e agora também passo o dia todinho da rua). 

A falta de diálogo e afeto no circulo familiar de Paulo é percebido como uma 

tensão, na medida em que o adolescente menciona que por esta dificuldade de 

convivência na família, acaba passando seu tempo na rua. O dialogo, a troca e o 

compartilhamento de experiências na família são de fundamental importância para 

estabelecer os vínculos e a constituição de um ambiente que possa oferecer confiança 

para a criança e o adolescente, no entanto, há de se considerar alguns aspectos culturais 

apresentados pelo adolescente como o modo de vida comunitário de seu local de 

residência, que privilegia a vida grupal e coletiva. 

Nesse contexto o adolescente vive uma constante oscilação entre as relações de 

dependência e independência da família, compreendida a partir do processo de 

amadurecimento humano, havendo necessidade do adolescente em confiar e acreditar 

que poderá retornar ao bojo familiar sempre que necessário, para que não se configure 

como uma falha ambiental, podendo assim mesclar entre a dependência e independência 

(WINNICOTT, 1962). 

O adolescente mostra-se intimamente próximo de outros grupos sociais da 

comunidade em que vive, mencionando sua inserção nas atividades ilegais, relatando 

sua história no tráfico de drogas (…aí eu comecei, aí eu fui e parei, fiquei dois anos, aí 

depois fui e voltei de novo agora, aí depois que eu voltei que eu fui pego! Aí agora eu 

parei de vez), o adolescente justifica sua inserção no tráfico pelo contexto no qual está 

inserido, dizendo inclusive (... eu comecei por causa das pessoas que eu andava lá 

entendeu? Foi por causa disso mesmo...uns já até morreu e outros estão preso). 

Paulo apresenta algumas dimensões grupais e culturais de suas vivências, 

procurando em seu grupo de amigos acolhimento e espaço para existir, Para Outeiral 

(1998) o adolescente procura outros jovens, ou grupos de jovens, com quem se 

identifica por semelhança ou por oposição, demonstrando grande necessidade de 
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pertencimento e de reconhecimento, para o autor, os grupos são espaços extremamente 

ricos para estas experiências, tal como Paulo menciona sentir-se, embora todas as 

repercussões que esta escolha possa apresentar. 

Paulo compreende as dimensões legais de suas atividades, reconhecendo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, ao mencionar as implicações do ato infracional após a maioridade 

penal, buscando encontrar perspectivas para seu futuro, no entanto, o adolescente 

também identifica as dificuldades de inserção dos jovens no mundo do trabalho dizendo 

(…eu acho melhor um trabalho bom do que ficar lá (tráfico de drogas), mas não sei, é 

difícil um trabalho que pague igual recebia lá, eu não sei... eu penso de vez em quando 

tipo, eu quero trabalhar na biqueira). 

A atual condição do mundo do trabalho e as oportunidades de inserção dos 

jovens em atividades de aprendizado e com reconhecimento social e economico são 

mínimas, Paulo encontrou tal reconhecimento em suas atividades na biqueira, no tráfico 

de drogas, e em certa ocasião Paulo e outro adolescente foram abordados pela Polícia 

Militar – PM, com uma quantidade de drogas, segundo ele (…eu fui pego com o cesto 

cheio de droga, aí nós correu, nós deu de frente com os coxinha). A abordagem da PM 

se deu da seguinte forma segundo Paulo (…ele (PM) falou: mas eu vou levar pro 

Riacho eu falei tá bom, pode levar aí trouxe as coisas pra cá e chamou o meu padrasto - 

ele tem duas passagens já, a primeira ele ficou três anos, agora ele ficou seis anos e 

mandou meu padrasto ir lá com os caras aí o polícia falou prá nós: mano vou soltar você 

pra ir embora, porque passando lá pra frente,  você vai ser preso de novo mesmo). 

Paulo conta que (…aí depois de uns dois dias foi e pegou nós com carro roubado 

de novo). O adolescente foi encaminhado a uma Delegacia de Polícia – DP, 

posteriormente para uma unidade da Fundação Casa permanecendo 15 dias internado, 

seguindo para audiência e recebendo Medida Sócioeducativa de Liberdade Assistida.  

(… ninguém sabia que eu tava traficando, minha mãe perguntava: onde é que 

você vai? eu digo vou andar... mas, ela também começou a descobrir viu, falavam pra 

ela, aí ela perguntava, eu falava que era mentira).  
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O adolescente menciona que a mãe foi visitá-lo na Unidade da Fundação Casa, 

relatando (... lá dentro ela (mãe) não falou nada, depois que nós foi pra rua que ela 

falou: Você quer essa vida pra você de novo?... ela falou: Se você quiser essa vida pra 

você de novo, você que sabe.  Mas se for pego agora, da próxima vez eu não vou mais 

não!). 

Paulo aparenta perceber sua condição perante a sociedade e a lei, 

compreendendo as dificuldades e desigualdades sociais pelas quais sofre, considerando 

as implicações legais do ato infracional, os ganhos financeiros e as implicações na 

família. Quando sua mãe afirma que não o acompanhará caso aconteça novamente 

demonstra certa condicionalidade para a continuidade do acompanhamento da família, 

implicando Paulo num processo de responsabilização ou de um sentimento de 

abandono.  
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5.7.5. Participante 5 – Ricardo 

Ricardo ao contar sobre sua infância reflete sobre os cuidados que recebeu dos 

pais, comparando-o com os cuidados da família como seu irmão. Dizendo que para 

conquistar suas vontades ou necessidades teve que trabalhar, diferentemente de seu 

irmão que foi ajudado pelos pais. (…tudo o que eu quis eu sempre tive que correr atrás 

mesmo, meu pai e minha mãe, só meu irmão, meu irmão tudo o que ele queria meu pai 

e minha mãe dava, e eu não, sempre trabalhei).  

Durante a entrevista realizada com o adolescente este assunto é recorrente, visto 

que menciona algumas situações em que houve diferença entre o tratamento da família 

com ele e com o irmão (…meu irmão tirou a carta, fez tudo, meu pai e minha mãe que 

bancam ele! E eu não, tenho que trabalhar, senão ninguém me dá nada não! A  vida toda 

foi sempre assim, o certo sempre foi ele e eu sempre o errado). 

Percebe-se que Ricardo apresenta certa insegurança em sua relação com a 

família, não confiando na durabilidade dos vínculos e no amor da família por ele, o que 

segundo Winnicott (2005) refere-se aos estágios do amadurecimento, a qualidade dos 

vínculos e das relações e as possibilidades de oscilação entre a dependência absoluta e a 

dependência relativa com confiança e acolhimento da família. 

Ricardo parece questionar o amor da família por ele, enaltecendo o carinho e o 

cuidado da família com seu irmão (...minha família gosta mais do meu irmão não sei 

porquê, assim tirando meu pai, minha mãe e minha tia, se ele chegar e pedir alguma 

coisa, todo mundo dá, agora eu não sei porquê, nunca gostaram de mim não). 

Segundo Winnicott (2005) o adolescente precisa acreditar na continuidade da 

existência e no interesse do pai, da mãe da família por ele, o que não ocorre com 

Ricardo que sente-se inseguro na família. 

O adolescente relata também sobre as dificuldades e conflitos com sua mãe pelas 

mudanças de bairro, segundo Ricardo (…ela sempre quis sair da favela, nunca quis 

morar lá). A mãe tem demonstrado desafeto por suas amizades antigas (… eu nasci e 

sempre morei na favela e ela se mudou pra um bairro onde eu não é favela e ela não 

gosta que eu falo com as amizades que eu tinha, só que eu acho que isso é errado). O 
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adolescente ainda reitera dizendo que (… ela quer que eu mude de amizade, quer que eu 

só fale com o pessoal de lá de onde eu moro). 

Ricardo identifica algumas diferenças entre suas amizades dos diferentes bairros, 

o status de viver numa bairro de classe média, afirmando que os adolescentes do bairro 

atual (… tem outros pensamentos né, meus amigos tudo fica falando de fazer faculdade, 

de estudar, fazer curso). Embora, o adolescente diga que sua vida não é como a dos 

demais adolescentes do novo bairro, pois (...lá os moleque é boy, tem dinheiro, a família 

banca! Favela não, você tem que fazer...trabalhar). Ricardo mantém no antigo bairro 

(favela), suas atividades de trabalho e alguns amigos, dizendo ser impossível deixar as 

lembranças que viveu com os amigos da favela. 

Ricardo concorda com as diferenças entre a história de vida dos amigos de cada 

um dos bairros que morou, reconhecendo as distintas oportunidades de escolha de cada 

um deles. Apontando que agora vive em outro local, no entanto, a relação com sua 

família não é similar a dos outros vizinhos adolescentes. Vilhena, Zamora e Rosa (2011) 

mencionam que acontecem algumas rupturas na família, que se configuram como 

quebras da rotina familiar, do convívio com os irmãos e amigos; tal como Ricardo 

identifica as rupturas em sua família, enfatizando os diferentes tratamentos recebidos 

pelos membros do grupo social. 

É possível identificar que o adolescente sente-se menos amado que seu irmão, 

vivenciando uma realidade contida, o que segundo Winnicott (2005) é uma experiência 

em si violenta e que quando exposto ao mundo implica em suas consequências. 

Ricardo menciona que certa vez (...tava com os meninos da favela, aí nós 

estávamos no shopping, e o meu amigo tinha sido roubado, cataram o boné dele), 

segundo o adolescente (… aí do nada nós saímos do shopping, os moleques falou: Oh! 

Vamo catá aquele moleque ali oh... Catamos tudo o que ele tinha: nextel, prata, tudo, a 

mochila do moleque). Justificando a ação dizendo (… aí a gente pensou que o moleque 

era o que tinha roubado o meu amigo, aí nós foi e catou, aí tinha câmera no local, 

filmou agente, aí a polícia foi e pegou a gente!). 

O adolescente busca encontrar justificativas pelo ato, implicando numa relação 

de disputa entre os diferentes grupos, representando a luta pela identidade pessoal e do 
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grupo, manifestando-se a partir de um ato vandalista, precisando da contenção de 

alguma esfera, seja a família ou o Estado. 

Este evento levou Ricardo e seus amigos a cumprirem Medida Sócioeducativa 

de Liberdade Assistida, permanecendo em uma unidade da Fundação Casa até o 

julgamento, segundo Ricardo neste período sua família (… não falavam nada, eles 

sabiam que eu tinha me metido num lugar, foi uma cabeçada que nós demos!). O 

adolescente ainda reflete sobre a reação dos amigos e de sua namorada, afirmando (...eu 

vi que amigo de verdade era minha mãe e meu pai, não era quem eu pensava não, os 

cara não perguntou nem como é que eu tava). Para o adolescente (… minha namorada 

que foi importante, ela sempre teve lado a lado comigo, fiz até um funk, assim: Recebi 

uma carta dela quando eu tava trancado e tava escrito meio assim: meu amor não se 

preocupe, tô contigo até o fim). 

A MSE e a responsabilização do adolescente frente seus atos, implica-o num 

acolhimento e manejo das falhas ambientais contendo-o, oferecendo contorno para 

desafiar seus conflitos; a família, a namorada e os amigos mostram apoio e 

companheirismo neste momento, porém não posicionam-se demonstrando cuidado e 

continência para a superação das privações vividas por Ricardo.  

O adolescente identifica que o ato infracional transformou algumas relações em 

sua família, dizendo que (… depois que aconteceu isso comigo, eu até me aproximei 

mais da minha mãe, que eu fiquei um ano sem falar com ela, aí ela foi na visita, eu vi 

quem é amigo). O adolescente menciona esta situação, pois ele e sua mãe não se 

falavam (… minha mãe nunca me deu atenção, aí já que ela não dava, também não dava 

atenção pra ela...só falava com meu pai, que me dava atenção). 

 

Winnicott (2005.1) aponta para as diferentes esferas sociais que são responsáveis 

por oferecer ao adolescente a regra, a segurança, os limites para que possa agir com 

criatividade e saúde em suas esferas sociais. Com o adolescente nota-se que a interdição 

legal através da MSE contribuiu para uma outra construção de laços e vínculos em sua 

família. Identificando inclusive um reposicionamento da família frente a ele. 

 

Ricardo retoma as percepções com relação as cuidados e carinho da família com 

ele e seu irmão, afirmando que após o ato infracional (… ela (mãe) gostava mais do 
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meu irmão, aí naquela época lá que eu fui preso, aí ela aprendeu a dar valor). O 

adolescente compreende sua relação com os pais a partir da possibilidade de dialogo 

com eles, afirmando (...meu pai fecha comigo. Primeiro é que ele me entende né, a 

minha mãe não, se eu falar pro meu pai, explicar alguma situação, ele vai me entender, 

ele vai tratar a visão dele, agora a minha mãe, eu to errado e pronto). 

Segundo o adolescente, sua história de vida transformou-se depois do ato 

infracional, que aproximou a família e permitiu a constituição de outros vínculos com 

os membros da família, construindo novas percepções sobre o apoio e suporte da 

família. 

Para Ricardo (… minha família não é uma das melhores, mas não tenho o que 

reclamar, porque nunca faltou comida em casa, então eu não tenho do que reclamar, só 

não é aquela união né, todo mundo junto um ajudando o outro e tal, mas, tipo, cada um 

por si, sei lá). 

O adolescente ainda diz que (… depois de tudo que aconteceu comigo (ato 

infracional), aos poucos minha família ta ficando mais unida, é que nunca foi bem unida 

assim minha família, mas agora tá tranquila). 

A intervenção do Estado através da Medida Socioeducativa demarca em Ricardo 

e sua família uma nova perspectiva de integração que perpassa as tendências positivas 

dos membros da família, buscando relações respaldadas por manejo, contato, 

acolhimento e continência que possibilite aos indivíduos um desenvolvimento estável e 

sadio.  
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A partir das cinco narrativas de vida dos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas em relação à família e o suporte familiar notam-se alguns 

aspectos comuns como sentimentos, relações descontinuadas, dificuldades de 

acolhimento e continência entre os membros da família, além da reprodução das 

relações desiguais e perversas da sociedade no campo da família e das relações 

interpessoais, identificadas grandemente no discurso dos adolescentes com relação ao 

consumo e o desejo de inclusão/pertencimento. 

Winnicott (2010) retrata as condições necessárias para um ambiente 

suficientemente bom, havendo necessidade que se tenha holding (sustentação), handling 

(contato físico) e a apresentação dos objetos (experienciar o mundo). Estas condições 

favorecem a elaboração de um ambiente facilitador, que não promova privações ou 

falhas.  

Segundo Saes e Tardivo (2009) as falhas ambientais e outros processos de 

sofrimento psíquico relacionados a estabilidade ambiental, podem ser manifestos nos 

indivíduos a partir da violência, afirmando que o individuo passa a atuar contra a 

família, comunidade e sociedade esperando que algumas dessas instâncias o ofereça 

continência e o impeça de prosseguir na violência. 

Nessa perspectiva compreende-se que os adolescentes retratam uma percepção 

da família e de seu suporte frágil, sentindo-se pouco seguros e amados para arriscarem-

se frente ao mundo, atribuindo a intervenção legal, a medida socioeducativa a 

possibilidade de novos laços com a família e novas perspectivas de futuro singulares. 

É nessa dinâmica da ausência da família, da comunidade e do Estado, na lógica 

da dialética exclusão/inclusão que as diferentes esferas da sociedade sofrem pela 

inclusão social pela exclusão dos direitos humanos, havendo dois lados de uma mesma 

moeda, segundo Sawaia (2004) a desigualdade social, a injustiça e a exploração 

legitimam as condições de pouca consistência da vida pública e privada. 

Compreende-se, desta forma, que o impeditivo para prosseguir na violência 

descrito por Saes e Tardivo (2009), torna-se cada vez mais ausente, mantendo as 

situações de sofrimento e exclusão.  
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Conforme Botarelli (2011), as famílias atualmente são exigidas a atuarem na 

sociedade como responsáveis pelas lacunas apresentadas pelo Estado, que segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente também é responsável pela condição peculiar de 

desenvolvimento. 

As narrativas dos adolescentes indicam a dificuldade da família em assumir este 

papel, vivendo o desamparo da família e do Estado que não oferece condições mínimas 

necessárias para a prevenção da violência e para promoção de vínculos familiares e 

comunitários garantindo os direitos socioassistências; embora, seja através da lei que os 

adolescentes mencionam ter iniciado novas relações com a família. 

No presente estudo nota-se o ato infracional e a responsabilização do 

adolescente através da medida socioeducativa como aspecto fundamental para o 

impedimento dos mesmos de continuarem atuando na sociedade de maneira violenta. 

Segundo Paula (2006), juridicamente responsabilizar significa impor resposta, 

determinar resultado como consequência jurídica de uma conduta, de modo que ausente 

em sentido genérico, qualquer elemento indicativo de imposição de sofrimento ou 

aflição. 

 Com o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizando a proteção integral da 

criança e do adolescente, a responsabilização penal pelo ato infracional cometido, ganha 

um novo status sócio-jurídico, pautando na garantia do desenvolvimento psicossocial da 

criança e do adolescente, na medida em que, a execução das medidas socioeducativas 

prevêm o plano de atendimento individual, buscando compreender a história de vida de 

cada um dos adolescentes, considerando aspectos biológicos, sociais e psicológicos, 

buscando para além da aplicação legal da responsabilização uma possibilidade de 

reelaboração e reconstrução de vínculos familiares, sociais e comunitários. 

 Entre os adolescentes entrevistados é possível identificar a potencialidade da 

MSE para a reorganização da trajetória de vida dos mesmos, visto que alguns direitos 

violados passam a ser garantidos, como acesso a escola e outros serviços articulados 

através da instituição de execução da medida socioeducativa. A família também é 

convocada a ocupar um espaço de acompanhamento, responsabilização e acolhimento 

pelo adolescente e pelo ato infracional, atuando como parceira na garantia de direitos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este cenário da violência juvenil é multifacetado e exige um olhar 

interdisciplinar para o fenômeno, nesse sentido, quando buscou-se estudar a percepção 

do suporte familiar dos adolescentes em conflito com a lei, levou-se em conta não 

apenas as dimensões psicológicas envolvidas em torno da família e do amadurecimento 

humano, haja visto, que este adolescente e sua família estão inseridos num determinado 

modo de vida marcado pelas desigualdades sociais, condições de exploração e opressão 

social. 

Nesse sentido, buscou-se organizar a apresentação dos resultados deste estudo de 

maneira que pudesse compreender os aspectos relacionados ao amadurecimento do 

adolescente com relação à família e ao ambiente enquanto facilitadores de um 

desenvolvimento saudável, considerando as vicissitudes das histórias de vida. 

A tentativa de desnaturalização do fenômeno da adolescência em conflito com a 

lei e a identificação de uma abordagem multifatorial que considera as diversas 

dimensões que circundam o campo, considerando a importância e papel da família, da 

comunidade e do Estado na garantia de direitos e no desenvolvimento individual de 

cada adolescente em conflito com a lei, se fez necessário neste trabalho, para que não 

houvesse um processo de culpabilização da família pelo ato infracional cometido pelo 

adolescente ou mesmo uma relação causal e determinista sob a percepção do suporte 

familiar e a violência juvenil. 

A família e as possibilidades de oferta de carinho, afeto, continência, segurança 

e bens materiais estão condicionados a algumas condições econômicas, políticas, sociais 

e culturais que circundam as relações contemporâneas. Na atual lógica do consumo, 

como se pode identificar no relato dos adolescentes, com propagandas e comerciais nas 

diversas mídias voltadas ao público infanto-juvenil, identificando nesta população a 

ascensão para o consumo, motivando e reificando as relações entre os jovens a partir da 

possibilidade de compra, determinando modelos e padrões de adolescentes. 

Nesse sentido, como estratégia de prevenção a violência considera-se de imensa 

relevância a atual batalha dos movimentos sociais para a regulamentação da publicidade 
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para crianças e adolescentes, garantindo seus direitos à infância e a juventude 

independente da possibilidade de aquisição de produtos. 

No presente estudo percebeu-se que a inserção dos adolescentes no tráfico de 

drogas mostrou-se como porta de entrada para demais infrações, é através do tráfico que 

os adolescentes pobres vislumbram a possibilidade de ascensão financeira, ofertando 

ganhos em curto prazo muito distintos das possibilidades de remuneração no mercado 

de trabalho formal. Além do retorno financeiro imediato, é o tráfico de drogas que 

oferece poder aos adolescentes, que passam a ser encarados como figuras de autoridade 

nas comunidades onde residem. 

Como escreveu Frejat em sua música intitulada “Mão de obra ilegal”: “... Eu 

queria um tênis bacana, sou mão de obra ilegal, são três salários por semana e tem foto 

no jornal. Eu vi uma mina maneira andando com um soldado parecia estrangeira e eu 

agora ando armado”. 

Os adolescentes identificam que para inserirem-se no grupo de amigos, 

encontrarem uma namorada e principalmente consumir, o tráfico de drogas materializa-

se como possibilidade de vida, no entanto, as condições insalubres e violentas que 

permeiam a atividade, muitas vezes os aproximam de outras situações de violência 

favorecendo uma consolidação da ação no universo infracional; na presente pesquisa 

também foi possível identificar que nenhum dos adolescentes cumpre MSE por 

atividade no tráfico de drogas, embora quatro adolescentes apresentassem como 

atividade principal, cumprindo medida por roubo ou assalto.  

Além disso, os adolescentes mencionaram que as famílias não se posicionaram 

até a responsabilização do ato infracional, anunciando a pouca continência oferecida 

pela família e a comunidade, consolidando-se nas vivencias de transgressão e violência. 

Esta pesquisa, acredita-se, pode fornecer subsídios científicos para a atuação 

profissional dos técnicos da rede socioassistencial, tanto na proteção básica, com ações 

que promovam a aproximação das crianças e dos adolescentes da comunidade, da 

família e da rede (acesso a cultura, esporte, lazer, saúde, educação, segurança, moradia 

etc.) como na proteção especial, buscando fortalecer ou reconstruir os vínculos 

familiares e comunitários dos adolescentes.  
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No que tange a atuação nas medidas socioeducativas compreende-se que o 

convite ao adolescente e sua família para a elaboração do plano individual de 

atendimento, se realizado de maneira qualificada, pode fomentar na família novas 

formas de organização e novos encaminhamentos que atendam as necessidades do 

adolescente e sua família. 

Embora se considere relevante os resultados deste estudo, apontamos que o 

trabalho exige aprofundamento, visto que contempla apenas uma dimensão dentre as 

múltiplas que englobam o fenômeno da violência juvenil, a investigação do suporte 

familiar através do Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) em adolescentes 

em conflito com a lei, não foi identificada na literatura geral sobre a temática, não 

oferecendo subsídio para comparação com outros estudos. Desta forma, se faz 

necessário outros estudos relativos a percepção de suporte familiar que possibilite 

comparações dos resultados encontrados. Ainda assim, buscou-se garantir a 

possibilidade de expressão dos adolescentes através das entrevistas, favorecendo uma 

ilustração e descrição das experiências psicossociais na família, facilitando uma 

compreensão crítica dos resultados o IPSF. 

Os resultados deste trabalho poderão redimensionar outras políticas públicas, 

norteando a garantia de direitos da criança e do adolescente e da prevenção à violência, 

permitindo visualizar alguns outros campos de intervenção na promoção de saúde e na 

prevenção da violência. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________________________________, 

RG_________________________________________________________, responsável 

legal por________________________________________________, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para que ele participe como voluntário da pesquisa 

“Percepção de suporte familiar de adolescentes em conflito com a lei”, sob a 

responsabilidade da psicóloga-pesquisadora Beatriz Borges Brambilla, aluna do 

Programa de Mestrado em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP), sob orientação do Prof º Drº Manuel Morgado Rezende.  

Estou ciente que o objetivo do estudo é identificar a percepção de suporte familiar de 

adolescentes em conflito com a lei e em cumprimento de medida socioeducativa.  

Será explicado o objetivo da pesquisa e o procedimento. Trata-se de dois instrumentos: 

um Inventario de Percepção de Suporte Familiar (IPSF – auto-aplicável) e entrevista 

individual (que será gravada em áudio).  

Caso o(a) senhor(a) autorize „o adolescente participar do estudo, informamos que não 

acarretará em desconforto ou riscos previsíveis para saúde. Porém, caso isso ocorra, a 

pesquisadora o encaminhará para local específico que atenda a necessidade do 

participante. Não estão previstos retornos ao participante em forma de benefícios.  

As informações coletadas através dos instrumentos (Inventário e entrevista) serão 

sigilosas. Somente a pesquisadora terá acesso a essas informações, resguardado a 

privacidade e o direito do adolescente.  

A pesquisadora se coloca à sua disposição para maiores esclarecimentos sobre a 

participação. O(A) senhor(a) tem total liberdade para interromper a participação do 

adolescente na pesquisa, bastando não assinar este termo.  

Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

meu poder e outra com a pesquisadora responsável.  

São Bernardo do Campo,____/______/ 2011 

Assinatura do Responsável legal pelo participante:_____________________________ 

Assinatura do adolescente participante:_______________________________________ 

Eu, Beatriz Borges Brambilla, psicóloga-pesquisadora responsável pela pesquisa, 

comprometo-me a zelar pelo cumprimento de todos os esclarecimentos prestados neste 

documento.     

_________________________________ 

Beatriz Borges Brambilla - Pesquisadora 

Contato: e-mail: bbbrambilla@gmail.com 


